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Nytt kapitel för kärlkirurgikoder 2021
Koder för kärlkirurgi (kapitel V) med tillhörande text och övrig information.
Urval ur Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) 2021
Kod
V

VA
VAA
VAA00
VAA11
VAA22

Text
Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referens
Operationer på aorta, Förkortning(ar)
AV = arteriovenös
perifera kärl och
lymfsystemet
Operationer på torakala aorta
Öppen exploration av torakala aorta
Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta
Öppen exploration av aorta ascendens
Exempel:
Öppen exploration av
Öppen exploration av proximala aortabågen (motsvarande truncus
aortabågen

brachiocephalicus, zon 0)
Öppen exploration av mellersta aortabågen (motsvarande vänster a.
carotis communis, zon 1)
Öppen exploration av distala aortabågen (motsvarande vänster a.
subclavia, zon 2)
Exempel:
Öppen exploration av proximala aorta descendens (zon 3)
Öppen exploration av distala aorta descendens (zon 4)

VAA33

Öppen exploration av
aorta descendens

VAB
VAB00
VAB11
VAB22

Sutur på torakala aorta
Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta
Sutur på aorta ascendens
Exempel:
Sutur på aortabågen
Sutur på proximala aortabågen (motsvarande truncus
brachiocephalicus, zon 0)
Sutur på mellersta aortabågen (motsvarande vänster a. carotis
communis, zon 1)
Sutur på distala aortabågen (motsvarande vänster a. subclavia, zon
2)
Exempel:
Sutur på proximala aorta descendens (zon 3)
Sutur på distala aorta descendens (zon 4)
Utesluter:
Vid slutning av förvärvad fistel från torakala aorta, se FCE

VAB33

Sutur på aorta
descendens

VAC

Ligatur, delning,
förslutning med sutur
av torakala aorta
Öppen ligatur, delning, förslutning av ductus arteriosus
Öppen plastik på torakala aorta
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta
Öppen plastik på aorta ascendens
Exempel:
Öppen plastik på
Öppen plastik på proximala aortabågen (motsvarande truncus
aortabågen

VAC48
VAG
VAG00
VAG11
VAG22

brachiocephalicus, zon 0)
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Öppen plastik på mellersta aortabågen (motsvarande vänster a.
carotis communis, zon 1)
Öppen plastik på distala aortabågen (motsvarande vänster a.
subclavia, zon 2)
Exempel:
Öppen plastik på proximala aorta descendens (zon 3)
Öppen plastik på distala aorta descendens (zon 4)

VAG33

Öppen plastik på aorta
descendens

VAH
VAH26

Öppen ortotopisk revaskularisering från graft i torakala aorta
Exempel:
Öppen ortotopisk
Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande
revaskularisering från
aortabågen till truncus brachiocephalicus
graft motsvarande
aortabågen till gren(ar) Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande
aortabågen till vänster a. carotis communis
utgående från
Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande
aortabågen
aortabågen till vänster a. subclavia

VAH37

Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande aorta descendens till
spinalartär(er)
Bypass, interpositionsgraft eller extraanatomisk revaskularisering i eller från
torakala aorta
Bypass från eller interpositionsgraft i tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta
Interpositionsgraft i aorta ascendens
Referens:
Interpositionsgraft från
Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen lägg till
aorta ascendens till
VAH26, VAJ16, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller VCJ29
aortabågen

VAJ
VAJ00
VAJ11
VAJ12

VAJ13

Bypass eller
interpositionsgraft från
aorta ascendens till
aorta descendens

VAJ14

Bypass eller
interpositionsgraft från
aorta ascendens till
bukaorta

VAJ16

Extraanatomisk
revaskularisering från
aorta ascendens eller
motsvarande graft till
gren(ar) utgående från
aortabågen
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Exempel:
Interpositionsgraft från aorta ascendens till proximala aortabågen
(motsvarande truncus brachiocephalicus, zon 0)
Interpositionsgraft från aorta ascendens till mellersta aortabågen
(motsvarande vänster a. carotis communis, zon 1)
Interpositionsgraft från aorta ascendens till distala aortabågen
(motsvarande vänster a. subclavia, zon 2)
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen eller
spinalartär(er) lägg till VAH26, VAH37, VAJ16, VCJ17, VCJ19,
VCJ27 eller VCJ29
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till proximala
aorta descendens (zon 3)
Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till distala aorta
descendens (zon 4)
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen,
spinalartär(er) eller visceralartär(er) lägg till VAH26, VAH37, VAJ16,
VBH16, VBH26, VBH37, VCJ17, VCJ19, VCJ27, VCJ29 eller VHJ16
eller VJJ16
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till suprarenala
bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till juxtarenala
bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till infrarenala
bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till
aortabifurkationen
Exempel:
Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller
motsvarande graft till truncus brachiocephalicus
Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller
motsvarande graft till höger a. subclavia
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Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller
motsvarande graft till höger a. carotis communis
Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller
motsvarande graft till vänster a. carotis communis
Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller
motsvarande graft till vänster a. subclavia

VAJ19
VAJ22

Bypass från aorta ascendens till annan artär
Referens:
Interpositionsgraft i
Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen lägg till
aortabågen

VAJ23

Bypass eller
interpositionsgraft från
aortabågen till aorta
descendens

VAJ24

Bypass eller
interpositionsgraft från
aortabågen till bukaorta

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

VAH26, VAJ16, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller VCJ29
Exempel:
Interpositionsgraft i proximala aortabågen (motsvarande truncus
brachiocephalicus, zon 0)
Interpositionsgraft i mellersta aortabågen (motsvarande vänster a.
carotis communis, zon 1)
Interpositionsgraft i distala aortabågen (motsvarande vänster a.
subclavia, zon 2)
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen,
spinalartär(er) eller visceralartär(er) lägg till VAH26, VAH37, VAJ16,
VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller VCJ29
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
proximala aorta descendens (zon 3)
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
distala aorta descendens (zon 4)
Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
proximala aorta descendens (zon 3)
Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
distala aorta descendens (zon 4)
Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till
proximala aorta descendens (zon 3)
Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till
distala aorta descendens (zon 4)
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen,
spinalartär(er) eller visceralartär(er) lägg till VAH26, VAH37, VAJ16,
VBH16, VBH26, VBH37, VCJ17, VCJ19, VCJ27, VCJ29 eller VHJ16
eller VJJ16
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
suprarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
juxtarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
infrarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
aortabifurkationen
Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till
aortabifurkationen
Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
suprarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
juxtarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
infrarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
aortabifurkationen
Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till
suprarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till
juxtarenala bukaorta
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Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till
infrarenala bukaorta

VAJ29
VAJ33

Bypass eller interpositionsgraft från aortabågen till annan artär
Referens:
Interpositionsgraft i
Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) lägg till VAH37
aorta descendens

Exempel:
Interpositionsgraft i proximala aorta descendens (zon 3)
Interpositionsgraft i distala aorta descendens (zon 4)
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) eller visceralartär(er)
lägg till VAH37, VBH16, VBH26, VBH37 eller VHJ16 eller VJJ16
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till suprarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till juxtarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till infrarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till aortabifurkationen
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till suprarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till juxtarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till infrarenala bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till aortabifurkationen
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) eller visceralartär(er)
lägg till VAH37, VBH16, VBH26, VBH37 eller VHJ16 eller VJJ16
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till höger a. iliaca
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till vänster a. iliaca
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till a. iliaca bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till höger a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till vänster a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till a. femoralis bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till höger a. iliaca och vänster a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens
(zon 3) till höger a. femoralis och vänster a. iliaca
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till vänster a. iliaca
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till höger a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till vänster a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till a. femoralis bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till höger a. iliaca och vänster a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4)
till höger a. femoralis och vänster a. iliaca

VAJ34

Bypass eller
interpositionsgraft från
aorta descendens till
bukaorta

VAJ35

Bypass eller
interpositionsgraft från
aorta descendens till a.
iliaca eller a. femoralis

VAJ39

Bypass eller interpositionsgraft från aorta descendens till annan artär
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VAK
VAK10
VAK11
VAK20

Resektion av eller öppet borttagande av graft eller främmande material från
torakala aorta
Öppet borttagande av graft eller främmande material från aorta ascendens
Resektion av aorta ascendens
Exempel:
Öppet borttagande av
Öppet borttagande av graft eller främmande material från proximala
graft eller främmande
aortabågen (motsvarande truncus brachiocephalicus, zon 0)
material från
Öppet borttagande av graft eller främmande material från mellersta
aortabågen

aortabågen (motsvarande vänster a. carotis communis, zon 1)
Öppet borttagande av graft eller främmande material från distala
aortabågen (motsvarande vänster a. subclavia, zon 2)
Exempel:
Resektion av proximala aortabågen (motsvarande truncus
brachiocephalicus, zon 0)
Resektion av mellersta aortabågen (motsvarande vänster a. carotis
communis, zon 1)
Resektion av distala aortabågen (motsvarande vänster a. subclavia,
zon 2)
Exempel:
Öppet borttagande av graft eller främmande material från proximala
aorta descendens (zon 3)
Öppet borttagande av graft eller främmande material från distala
aorta descendens (zon 4)
Exempel:
Resektion av proximala aorta descendens (zon 3)
Resektion av distala aorta descendens (zon 4)

VAK22

Resektion av
aortabågen

VAK30

Öppet borttagande av
graft eller främmande
material från aorta
descendens

VAK33

Resektion av aorta
descendens

VAL
VAL00
VAL11
VAL22
VAL33
VAN

Annan öppen operation på torakala aorta
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta
Annan öppen operation på aorta ascendens
Annan öppen operation på aortabågen
Annan öppen operation på aorta descendens
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik
(SAP) i torakala aorta
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta
Exempel:
Perkutan transluminal
angioplastik (PTA) eller Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i proximala aorta descendens (zon 3)
perkutan subintimal
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i
angioplastik (SAP) i distala aorta descendens (zon 4)
aorta descendens
Inläggning av stent i torakala aorta, ductus arteriosus
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta
Inläggning av stent i aorta ascendens
Exempel:
Inläggning av stent i
Inläggning av stent i proximala aortabågen (motsvarande truncus
aortabågen

VAN00
VAN33

VAP
VAP00
VAP11
VAP22

brachiocephalicus, zon 0)
Inläggning av stent i mellersta aortabågen (motsvarande vänster a.
carotis communis, zon 1)
Inläggning av stent i distala aortabågen (motsvarande vänster a.
subclavia, zon 2)
Exempel:
Inläggning av stent i proximala aorta descendens (zon 3)
Inläggning av stent i distala aorta descendens (zon 4)

VAP33

Inläggning av stent i
aorta descendens

VAP48
VAQ

Inläggning av stent i ductus arteriosus
Inläggning av stentgraft i torakala aorta (inklusive stentgraft för revaskularisering
av grenar)
Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta

VAQ00
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VAQ11
VAQ12

VAQ13

VAQ14

VAQ22

VAQ23

Inläggning av stentgraft i aorta ascendens
Inläggning av stentgraft Referens:
från aorta ascendens till Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen lägg till
VAJ16, VAQ26, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller VCJ29
aortabågen

Exempel:
Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till proximala
aortabågen (motsvarande truncus brachiocephalicus, zon 0)
Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till mellersta
aortabågen (motsvarande vänster a. carotis communis, zon 1)
Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till distala aortabågen
(motsvarande vänster a. subclavia, zon 2)
Inläggning av stentgraft Referens:
från aorta ascendens till Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen eller
spinalartär(er) lägg till VAJ16, VAQ26, VAQ37, VCJ17, VCJ19,
aorta descendens
VCJ27 eller VCJ29
Exempel:
Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till proximala aorta
descendens (zon 3)
Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till distala aorta
descendens (zon 4)
Inläggning av stentgraft Referens:
från aorta ascendens till Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen,
spinalartär(er) eller visceralartärer lägg till VAJ16, VAQ26, VAQ37,
bukaorta
VBQ16, VBQ26, VBQ36, VCJ17, VCJ19, VCJ27, VCJ29 eller VHJ16
eller VJJ16
Exempel:
Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till suprarenala
bukaorta
Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till juxtarenala
bukaorta
Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till infrarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till aortabifurkationen
Inläggning av stentgraft Referens:
Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen lägg till
i aortabågen
VAJ16, VAQ26, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller VCJ29
Exempel:
Inläggning av stentgraft i proximala aortabågen (motsvarande
truncus brachiocephalicus, zon 0)
Inläggning av stentgraft i mellersta aortabågen (motsvarande vänster
a. carotis communis, zon 1)
Inläggning av stentgraft i distala aortabågen (motsvarande vänster a.
subclavia, zon 2)
Inläggning av stentgraft Referens:
från aortabågen till aorta Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen eller
spinalartär(er) lägg till VAJ16, VAQ26, VAQ37, VCJ17, VCJ19,
descendens
VCJ27 eller VCJ29
Exempel:
Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
proximala aorta descendens (zon 3)
Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till distala
aorta descendens (zon 4)
Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
proximala aorta descendens (zon 3)
Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till distala
aorta descendens (zon 4)
Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till proximala
aorta descendens (zon 3)
Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till distala
aorta descendens (zon 4)
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VAQ24

Inläggning av stentgraft
från aortabågen till
bukaorta

VAQ26

Endovaskulär
revaskularisering från
graft motsvarande
aortabågen till gren(ar)
från aortabågen

VAQ33

Inläggning av stentgraft
i aorta descendens

VAQ34

Inläggning av stentgraft
från aorta descendens
till bukaorta
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Referens:
Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen,
spinalartär(er) eller visceralartärer lägg till VAJ16, VAQ26, VAQ37,
VBQ16, VBQ26, VBQ36, VCJ17, VCJ19, VCJ27, VCJ29 eller VHJ16
eller VJJ16
Exempel:
Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
suprarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
juxtarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
infrarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till
aortabifurkationen
Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
suprarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
juxtarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
infrarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till
aortabifurkationen
Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till
suprarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till
juxtarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till infrarenala
bukaorta
Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till
aortabifurkationen
Exempel:
Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande aortabågen
till truncus brachiocephalicus
Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande aortabågen
till vänster a. carotis communis
Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande aortabågen
till vänster a. subclavia
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) lägg till VAQ37
Exempel:
Inläggning av stentgraft i proximala aorta descendens (zon 3)
Inläggning av stentgraft i distala aorta descendens (zon 4)
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) eller visceralartär(er)
lägg till VAQ37, VBQ16, VBQ26, VBQ36 eller VHJ16 eller VJJ16
Exempel:
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
suprarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
juxtarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
infrarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
aortabifurkationen
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
suprarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
juxtarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
infrarenala bukaorta
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
aortabifurkationen
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Referens:
Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) eller visceralartärer
lägg till VAQ37, VBQ16 eller VBQ26
Exempel:
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
höger a. iliaca
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
vänster a. iliaca
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
a. iliaca bilateralt
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
höger a. femoralis
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
vänster a. femoralis
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
a. femoralis bilateralt
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
höger a. iliaca och vänster a. femoralis
Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till
höger a. femoralis och vänster a. iliaca
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
höger a. iliaca
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
vänster a. iliaca
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till a.
iliaca bilateralt
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
höger a. femoralis
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
vänster a. femoralis
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till a.
femoralis bilateralt
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
höger a. iliaca och vänster a. femoralis
Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till
höger a. femoralis och vänster a. iliaca

VAQ35

Inläggning av stentgraft
från aorta descendens
till a. iliaca eller a.
femoralis

VAQ37

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande aorta descendens till
spinalartär(er)
Endovaskulär slutning i torakala aorta
Endovaskulär slutning av dissektionsentry i aorta descendens
Endovaskulär slutning av ductus arteriosus
Endovaskulärt uttagande av graft eller främmande material från torakala aorta
Endovaskulärt uttagande av främmande material från aorta ascendens
Exempel:
Endovaskulärt
Endovaskulärt uttagande av främmande material från proximala
uttagande av
aortabågen (motsvarande truncus brachiocephalicus, zon 0)
främmande material
Endovaskulärt uttagande av främmande material från mellersta
från aortabågen

VAT
VAT33
VAT48
VAU
VAU11
VAU22

aortabågen (motsvarande vänster a. carotis communis, zon 1)
Endovaskulärt uttagande av främmande material från distala
aortabågen (motsvarande vänster a. subclavia, zon 2)
Exempel:
Endovaskulärt uttagande av främmande material från proximala
aorta descendens (zon 3)
Endovaskulärt uttagande av främmande material från distala aorta
descendens (zon 4)

VAU33

Endovaskulärt
uttagande av
främmande material
från aorta descendens

VAW
VAW00
VAW11
VAW22

Annan endovaskulär operation i torakala aorta
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta
Annan endovaskulär operation i aorta ascendens
Annan endovaskulär operation i aortabågen
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VAW33
VB
VBA
VBA00
VBA11
VBA22
VBA33
VBA44
VBB
VBB00
VBB11
VBB22
VBB33
VBB44
VBC
VBC00
VBC09
VBC33
VBE
VBE00
VBE11
VBE22
VBE33
VBE44
VBF
VBF11
VBF22
VBF33
VBF44
VBG
VBG00
VBG33
VBG44
VBH
VBH16

VBH26

Annan endovaskulär operation i aorta descendens
Operationer på bukaorta
Öppen exploration av bukaorta
Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Öppen exploration av suprarenala bukaorta
Öppen exploration av juxtarenala bukaorta
Öppen exploration av infrarenala bukaorta
Öppen exploration av aortabifurkationen
Sutur på bukaorta
Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Sutur på suprarenala bukaorta
Sutur på juxtarenala bukaorta
Sutur på infrarenala bukaorta
Sutur på aortabifurkationen
Ligatur, delning eller förslutning av bukaorta
Ligatur, delning eller förslutning av tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Slutning av förvärvad aortoenterisk fistel
Ligatur, delning eller förslutning av infrarenala bukaorta
Trombektomi eller embolektomi i bukaorta
Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Trombektomi eller embolektomi i suprarenala bukaorta
Trombektomi eller embolektomi i juxtarenala bukaorta
Trombektomi eller embolektomi i infrarenala bukaorta
Trombektomi eller embolektomi i aortabifurkationen (sadelembolus)
Endartärektomi i bukaorta
Endartärektomi i suprarenala bukaorta
Endartärektomi i juxtarenala bukaorta
Endartärektomi i infrarenala bukaorta
Endartärektomi i aortabifurkationen
Öppen plastik på bukaorta
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Öppen plastik på infrarenala bukaorta
Öppen plastik på aortabifurkationen
Öppen ortotopisk revaskularisering i bukaorta
Referens:
Öppen ortotopisk
Vid revaskularisering till samtliga visceralartärer, se VBH56
revaskularisering från
Exempel:
graft motsvarande
suprarenala bukaorta till Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande
suprarenala bukaorta till truncus coeliacus
visceralartär(er)
Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande

Öppen ortotopisk
revaskularisering från
graft motsvarande
juxtarenala bukaorta till
a. renalis

SOCIALSTYRELSEN
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suprarenala bukaorta till a. mesenterica superior
Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande
suprarenala bukaorta till truncus coeliacus och a. mesenterica
superior
Exempel:
Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande
juxtarenala bukaorta till höger a. renalis
Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande
juxtarenala bukaorta till vänster a. renalis
Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande
juxtarenala bukaorta till höger och vänster a. renalis
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VBH37
VBH56
VBJ
VBJ00
VBJ12

VBH13

VBJ14

VBJ15

VBJ23

VBJ24

VBJ25

Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande infrarenala bukaorta till a.
mesenterica inferior
Öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande supra- och juxtarenala
bukaorta till samtliga visceralartärer (utom a. mesenterica inferior)
Bypass eller interpositionsgraft i eller från bukaorta
Bypass eller interpositionsgraft i eller från tidigare rekonstruktion på bukaorta
Referens:
Interpositionsgraft från
suprarenala bukaorta till Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH16,
VBH26, VBH37 eller VBH56
juxtarenala bukaorta
Referens:
Bypass eller
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH16,
interpositionsgraft från
suprarenala bukaorta till VBH26, VBH37 eller VBH56
infrarenala bukaorta
Referens:
Bypass eller
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH16,
interpositionsgraft från
suprarenala bukaorta till VBH26, VBH37 eller VBH56
aortabifurkationen
Referens:
Bypass eller
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH16,
interpositionsgraft från
suprarenala bukaorta till VBH26, VBH37 eller VBH56
Exempel:
a. iliaca eller a.
Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till höger a.
femoralis
iliaca

Bypass eller
interpositionsgraft från
juxtarenala bukaorta till
infrarenala bukaorta
Bypass eller
interpositionsgraft från
juxtarenala bukaorta till
aortabifurkationen
Bypass eller
interpositionsgraft från
juxtarenala bukaorta till
a. iliaca eller a.
femoralis
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Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till vänster
a. iliaca
Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till a. iliaca
bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till höger a.
femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till vänster
a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till a.
femoralis bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till höger a.
iliaca och vänster a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till höger a.
femoralis och vänster a. iliaca
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH26 eller
VBH37
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH26 eller
VBH37
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH26 eller
VBH37
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till höger a.
iliaca
Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till vänster
a. iliaca
Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till a. iliaca
bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till höger a.
femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till vänster
a. femoralis
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VBJ34

VBJ35

VBK
VBK10
VBK20
VBK30
VBK40
VBL
VBL00
VBL11
VBL22
VBL33
VBL44
VBN
VBN00
VBN33
VBP
VBP00
VBP11
VBP22
VBP33
VBP44
VBQ

Bypass eller
interpositionsgraft från
infrarenala bukaorta till
aortabifurkationen
Bypass eller
interpositionsgraft från
infrarenala bukaorta till
a. iliaca eller a.
femoralis

Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till a.
femoralis bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till höger a.
iliaca och vänster a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till höger a.
femoralis och vänster a. iliaca
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH37

Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH37
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a.
iliaca
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till vänster
a. iliaca
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till a. iliaca
bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a.
femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till vänster
a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till a.
femoralis bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a.
iliaca och vänster a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a.
femoralis och vänster a. iliaca

Öppet borttagande av graft eller främmande material från bukaorta
Öppet borttagande av graft eller främmande material från suprarenala bukaorta
Öppet borttagande av graft eller främmande material från juxtarenala bukaorta
Öppet borttagande av graft eller främmande material från infrarenala bukaorta
Öppet borttagande av graft eller främmande material från aortabifurkationen
Annan öppen operation på bukaorta
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Annan öppen operation på suprarenala bukaorta
Annan öppen operation på juxtarenala bukaorta
Annan öppen operation på infrarenala bukaorta
Annan öppen operation på aortabifurkationen
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik
(SAP) i bukaorta
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
infrarenala bukaorta
Inläggning av stent i bukaorta
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Inläggning av stent i suprarenala bukaorta
Inläggning av stent i juxtarenala bukaorta
Inläggning av stent i infrarenala bukaorta
Exempel:
Inläggning av stent i
Kissing stents
aortabifurkationen
Inläggning av stentgraft (inklusive stentgraft för revaskularisering av grenar) i
bukaorta
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VBQ00
VBQ12

VBQ13

VBQ14

VBQ15

Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Inläggning av stentgraft Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ16,
från suprarenala
bukaorta till juxtarenala VBQ26 eller VHJ16 eller VJJ16
bukaorta
Inläggning av stentgraft Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ16,
från suprarenala
bukaorta till infrarenala VBQ26 eller VHJ16 eller VJJ16
bukaorta
Inläggning av stentgraft Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ16,
från suprarenala
VBQ26 eller VHJ16 eller VJJ16
bukaorta till
aortabifurkationen
Inläggning av stentgraft Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ16,
från suprarenala
VBQ26 eller VHJ16 eller VJJ16
bukaorta till a. iliaca
Exempel:
eller a. femoralis

VBQ16

Endovaskulär
revaskularisering från
suprarenala bukaorta
eller motsvarande graft
till visceralartär(er)

VBQ23

Inläggning av stentgraft
från juxtarenala
bukaorta till infrarenala
bukaorta
Inläggning av stentgraft
från juxtarenala
bukaorta till
aortabifurkationen
Inläggning av stentgraft
från juxtarenala
bukaorta till a. iliaca
eller a. femoralis

VBQ24

VBQ25
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Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till höger a. iliaca
Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till vänster a. iliaca
Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till a. iliaca
bilateralt
Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till höger a.
femoralis
Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till vänster a.
femoralis
Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till a. femoralis
bilateralt
Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till höger a. iliaca
och vänster a. femoralis
Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till höger a.
femoralis och vänster a. iliaca
Exempel:
T. ex. Chimney
Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande suprarenala
bukaorta till truncus coeliacus
Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande suprarenala
bukaorta till a. mesenterica superior
Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande suprarenala
bukaorta till truncus coeliacus och a. mesenterica superior
Endovaskulär revaskularisering från suprarenala bukaorta till höger
a. renalis
Endovaskulär revaskularisering från suprarenala bukaorta till vänster
a. renalis
Endovaskulär revaskularisering från suprarenala bukaorta till höger
och vänster a. renalis
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ26,
VBQ36 eller VHJ16 eller VJJ16
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ26 eller
VHJ16 eller VJJ16
Referens:
Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ26 eller
VHJ16 eller VJJ16
Exempel:
Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. iliaca
Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till vänster a. iliaca
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Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till a. iliaca
bilateralt
Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till höger a.
femoralis
Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till vänster a.
femoralis
Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till a. femoralis
bilateralt
Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. iliaca
och vänster a. femoralis
Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till höger a.
femoralis och vänster a. iliaca
Exempel:
Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande juxtarenala
bukaorta till höger a. renalis
Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande juxtarenala
bukaorta till vänster a. renalis
Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande juxtarenala
bukaorta till höger och vänster a. renalis

VBQ26

Endovaskulär
revaskularisering från
graft motsvarande
juxtarenala bukaorta till
a. renalis

VBQ34
VBQ35

Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till aortabifurkationen
Inläggning av stentgraft Exempel:
Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till höger a. iliaca
från infrarenala
Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till vänster a. iliaca
bukaorta till a. iliaca
Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till a. iliaca bilateralt
eller a. femoralis
Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till höger a.
femoralis
Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till vänster a.
femoralis
Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till a. femoralis
bilateralt
Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till höger a. iliaca
och vänster a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a.
iliaca och vänster a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a.
femoralis och vänster a. iliaca
Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till höger a.
femoralis och vänster a. iliaca
Exempel:
T.ex. Periscope
Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till truncus
coeliacus
Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till a.
mesenterica superior
Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till höger a.
renalis
Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till vänster
a. renalis
Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till höger
och vänster a. renalis

VBQ36

Endovaskulär
revaskularisering från
infrarenala bukaorta till
visceralartärer

VBR
VBR00
VBR11
VBR22
VBR33
VBR44
VBT
VBT00
VBT38

Lokal trombolys i bukaorta
Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Lokal trombolys i suprarenala bukaorta
Lokal trombolys i juxtarenala bukaorta
Lokal trombolys i infrarenala bukaorta
Lokal trombolys i aortabifurkationen
Inläggning av ockluderande material
Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Inläggning av ockluderande material i lumbalartär(er)
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VBU
VBU00
VBU11
VBU22
VBU33
VBU44
VBW
VBW00
VBW11
VBW22
VBW33
VBW44
VC

VCA
VCA00
VCA10
VCA11
VCA22
VCA33
VCA44
VCA99
VCB
VCB00
VCB10
VCB11
VCB22
VCB33
VCB44
VCB99
VCC
VCC00
VCC08
VCC10
VCC11
VCC22
VCC33
VCC44
VCC55
VCC99
VCE

Endovaskulärt uttagande av främmande material från bukaorta
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från
bukaorta
Endovaskulärt uttagande av främmande material från suprarenala bukaorta
Endovaskulärt uttagande av främmande material från juxtarenala bukaorta
Endovaskulärt uttagande av främmande material från infrarenala bukaorta
Endovaskulärt uttagande av främmande material från aortabifurkationen
Annan endovaskulär operation i bukaorta
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta
Annan endovaskulär operation i suprarenala bukaorta
Annan endovaskulär operation i juxtarenala bukaorta
Annan endovaskulär operation i infrarenala bukaorta
Annan endovaskulär operation i aortabifurkationen
Referens:
Operationer på
A. vertebralis ingår under armartärer (VE - VF)
truncus
brachiocephalicus, a.
carotis communis och
dess grenar
Öppen exploration av truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess
grenar
Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Öppen exploration av truncus brachiocephalicus
Öppen exploration av a. carotis communis
Öppen exploration av a. carotis interna
Öppen exploration av a. carotis externa
Öppen exploration av annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Sutur på truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar
Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Sutur på truncus brachiocephalicus
Sutur på a. carotis communis
Sutur på a. carotis interna
Sutur på a. carotis externa
Sutur på annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Ligatur eller delning av truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess
grenar
Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Ligatur eller delning av AV-fistel från artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Ligatur eller delning av truncus brachiocephalicus
Ligatur eller delning av a. carotis communis
Ligatur eller delning av a. carotis interna
Ligatur eller delning av a. carotis externa
Ligatur eller delning av a. temporalis
Ligatur eller delning av annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Trombektomi eller embolektomi i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis
och dess grenar
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VCE00
VCE10
VCE11
VCE22
VCE33
VCE44
VCE99
VCF
VCF11
VCF22
VCF33
VCF44
VCF99
VCG
VCG00
VCG10
VCG11
VCG22
VCG23
VCG33
VCG44
VCG99
VCH

VCH11
VCH22
VCH33
VCH34
VCH44
VCH92

VCH99
VCJ

Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis
extrakraniella utbredningsområde
Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från truncus
brachiocephalicus
Trombektomi eller embolektomi i truncus brachiocephalicus
Trombektomi eller embolektomi i a. carotis communis
Trombektomi eller embolektomi i a. carotis interna
Trombektomi eller embolektomi i a. carotis externa
Trombektomi eller embolektomi i annan artär i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Endartärektomi i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess
grenar
Endartärektomi i truncus brachiocephalicus
Endartärektomi i a. carotis communis
Referens:
Endartärektomi i a.
Vid eversionsendartärektomi lägg till VCH33
carotis interna
Endartärektomi i a. carotis externa
Endartärektomi i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Öppen plastik på truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess
grenar
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Öppen plastik på truncus brachiocephalicus
Öppen plastik på a. carotis communis
Öppen plastik från a. carotis communis till a. carotis interna
Öppen plastik på a. carotis interna
Öppen plastik på a. carotis externa
Öppen plastik på annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Transposition till eller Utesluter:
Vid öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande
reimplantation av
aortabågen till gren(ar) utgående från aortabågen, se VAH26
truncus
brachiocephalicus, a.
carotis communis och
dess grenar
Reimplantation av truncus brachiocephalicus
Reimplantation av a. carotis communis
Reimplantation av a. carotis interna
Transposition av a. carotis interna till a. carotis externa
Reimplantation av a. carotis externa
Utesluter:
Transposition eller
reimplantation av annan Vid transposition av a. subclavia till a. carotis communis, se VEH16
artär till a. carotis
communis
Transposition eller reimplantation av annan artär i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Utesluter:
Bypass,
Vid extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller
extraanatomisk
revaskularisering eller motsvarande graft till gren(ar) utgående från aortabågen, se VAJ16
interpositionsgraft
från truncus
brachiocephalicus, a.
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VCJ00
VCJ10
VCJ11
VCJ17

VCJ19
VCJ22
VCJ23
VCJ26
VCJ27

VCJ29
VCJ33
VCJ39
VCJ44
VCJ59

VCJ99
VCK
VCK10
VCK20
VCK30
VCK33
VCK55
VCK90
VCK99
VCL
VCL00
VCL10
VCL11
VCL22
VCL33
VCL44
VCL99

carotis communis och
dess grenar
Bypass från tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Bypass från tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Interpositionsgraft i truncus brachiocephalicus
Exempel:
Bypass eller
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från truncus
extraanatomisk
brachiocephalicus till kontralaterala a. carotis
revaskularisering från
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från truncus
truncus
brachiocephalicus till kontralaterala a. subclavia
brachiocephalicus till
kontralateral artär
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från truncus brachiocephalicus till annan
artär
Interpositionsgraft i a. carotis communis
Interpositionsgraft från a. carotis communis till a. carotis interna
Bypass från a. carotis communis till ipsilaterala a. subclavia
Exempel:
Bypass eller
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. carotis
extraanatomisk
revaskularisering från a. communis till kontralaterala a. carotis
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. carotis
carotis communis till
communis till kontralaterala a. subclavia
kontralateral artär
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. carotis communis till annan artär
Interpositionsgraft i a. carotis interna
Bypass från a. carotis interna till annan artär
Interpositionsgraft i a. carotis externa
Exempel:
Bypass från a.
temporalis till a. cerebri Bypass från a. temporalis till a. cerebri media
media
Bypass, extraanatomisk revaskularisering eller interpositionsgraft från annan artär i a.
carotis extrakraniella utbredningsområde
Resektion, biopsi eller öppet borttagande av graft eller främmande material från
truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar
Öppet borttagande av graft eller främmande material från truncus brachiocephalicus
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. carotis communis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. carotis interna
Resektion av a. carotis Referens:
Vid samtidig reimplantation lägg till VCH33
interna
Resektion av a. temporalis (temporalisbiopsi)
Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan artär i a. carotis
extrakraniella utbredningsområde
Resektion av annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Annan öppen operation på truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och
dess grenar
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis
extrakraniella utbredningsområde
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Annan öppen operation på truncus brachiocephalicus
Annan öppen operation på a. carotis communis
Annan öppen operation på a. carotis interna
Annan öppen operation på a. carotis externa
Annan öppen operation på annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
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VCN
VCN00
VCN10
VCN11
VCN22
VCN23
VCN33
VCN44
VCN99
VCP
VCP00

VCP10
VCP11
VCP22
VCP23
VCP33
VCP44
VCP99
VCQ
VCQ00

VCQ10
VCQ11
VCQ22
VCQ23
VCQ33
VCQ44
VCQ99
VCR
VCR00

VCR10

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik
(SAP) i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
truncus brachiocephalicus
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. carotis communis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) från a. carotis communis till a. carotis interna
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. carotis interna
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. carotis externa
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Inläggning av stent i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess
grenar
Innefattar:
Inläggning av stent i
tidigare rekonstruktion i Inläggning av stent i bypass från a. temporalis till a. cerebri media
eller från artär i a.
carotis extrakraniella
utbredningsområde
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Inläggning av stent i truncus brachiocephalicus
Inläggning av stent i a. carotis communis
Inläggning av stent från a. carotis communis till a. carotis interna
Inläggning av stent i a. carotis interna
Inläggning av stent i a. carotis externa
Inläggning av stent i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Inläggning av stentgraft i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och
dess grenar
Inläggning av stentgraft Innefattar:
i tidigare rekonstruktion i Inläggande av stentgraft i bypass från a. temporalis till a. cerebri
media.
eller från artär i a.
carotis extrakraniella
utbredningsområde
Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Inläggning av stentgraft i truncus brachiocephalicus
Inläggning av stentgraft i a. carotis communis
Inläggning av stentgraft från a. carotis communis till a. carotis interna
Inläggning av stentgraft i a. carotis interna
Inläggning av stentgraft i a. carotis externa
Inläggning av stentgraft i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Lokal trombolys i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess
grenar
Innefattar:
Lokal trombolys i
tidigare rekonstruktion i Lokal trombolys i bypass från a. temporalis till a. cerebri media
eller från artär i a.
carotis extrakraniella
utbredningsområde
Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
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VCR11
VCR22
VCR33
VCR44
VCR99
VCS
VCS10
VCS11
VCS22
VCS33
VCS44
VCS99
VCT
VCT08
VCT09
VCU
VCU00
VCU10
VCU11
VCU22
VCU23
VCU33
VCU44
VCU99
VCW
VCW00
VCW10
VCW11
VCW22
VCW23
VCW33
VCW44
VCW99
VE
VEA

Lokal trombolys i truncus brachiocephalicus
Lokal trombolys i a. carotis communis
Lokal trombolys i a. carotis interna
Lokal trombolys i a. carotis externa
Lokal trombolys i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk
trombfragmentering, sonotrombolys i a. carotis communis och dess grenar
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering,
sonotrombolys i tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering,
sonotrombolys i truncus brachiocephalicus
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering,
sonotrombolys i a. carotis communis
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering,
sonotrombolys i a. carotis interna
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering,
sonotrombolys i a. carotis externa
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering,
sonotrombolys i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Inläggning av ockluderande material i artär eller AV-fistel i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Inläggning av ockluderande material i AV-fistel från artär i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Inläggning av ockluderande material i artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Endovaskulärt uttagande av främmande material från truncus brachiocephalicus,
a. carotis communis och dess grenar
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från
artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från
truncus brachiocephalicus
Endovaskulärt uttagande av främmande material från truncus brachiocephalicus
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. carotis communis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. carotis communis och a. carotis
interna
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. carotis interna
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. carotis externa
Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan artär i a. carotis
extrakraniella utbredningsområde
Annan endovaskulär operation i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis
och dess grenar
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från truncus
brachiocephalicus
Annan endovaskulär operation i truncus brachiocephalicus
Annan endovaskulär operation i a. carotis communis
Annan endovaskulär operation i a. carotis communis och a. carotis interna
Annan endovaskulär operation i a. carotis interna
Annan endovaskulär operation i a. carotis externa
Annan endovaskulär operation i annan artär i a. carotis extrakraniella
utbredningsområde
Operationer på a. subclavia och dess grenar
Öppen exploration av a. subclavia och dess grenar
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VEA00
VEA11
VEA18
VEA22
VEA33
VEA38
VEA44
VEA48
VEA55
VEA58
VEA65
VEA68
VEA98
VEA99
VEB
VEB00
VEB11
VEB18
VEB22
VEB33
VEB38
VEB44
VEB48
VEB55
VEB58
VEB65
VEB68
VEB98
VEB99
VEC
VEC00
VEC11
VEC18
VEC22
VEC33
VEC38
VEC44
VEC48
VEC55
VEC58
VEC65
VEC68
VEC98
VEC99
VED

Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias
utbredningsområde
Öppen exploration av a. subclavia
Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Öppen exploration av a. vertebralis
Öppen exploration av a. axillaris
Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Öppen exploration av a. brachialis
Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Öppen exploration av a. radialis
Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Öppen exploration av a. ulnaris
Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Öppen exploration av annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Sutur på a. subclavia och dess grenar
Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde
Sutur på a. subclavia
Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Sutur på a. vertebralis
Sutur på a. axillaris
Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Sutur på a. brachialis
Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Sutur på a. radialis
Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Sutur på a. ulnaris
Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Sutur på AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Sutur på annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Ligatur eller delning av a. subclavia och dess grenar
Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias
utbredningsområde
Ligatur eller delning av a. subclavia
Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Ligatur eller delning av a. vertebralis
Ligatur eller delning av a. axillaris
Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Ligatur eller delning av a. brachialis
Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Ligatur eller delning av a. radialis
Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Ligatur eller delning av a. ulnaris
Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Ligatur eller delning av annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia och dess grenar
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VED18
VED38
VED48
VED58
VED68
VED98
VEE
VEE00
VEE11

VEE18
VEE22
VEE33

VEE38
VEE44
VEE48
VEE55
VEE58
VEE65
VEE68
VEE98
VEE99
VEF
VEF11
VEF22
VEF33
VEF44
VEF55
VEF65
VEF99
VEG
VEG00
VEG11
VEG18
VEG22
VEG33
VEG38
VEG44
VEG48
VEG55
VEG58
VEG65

Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Trombektomi eller embolektomi i a. subclavia och dess grenar
Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias
utbredningsområde
Referens:
Trombektomi eller
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
embolektomi i a.
subclavia
Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Trombektomi eller embolektomi i a. vertebralis
Referens:
Trombektomi eller
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
embolektomi i a.
axillaris
Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Trombektomi eller embolektomi i a. brachialis
Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Trombektomi eller embolektomi i a. radialis
Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Trombektomi eller embolektomi i a. ulnaris
Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Trombektomi eller embolektomi i annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Endartärektomi i a. subclavia och dess grenar
Endartärektomi i a. subclavia
Endartärektomi i a. vertebralis
Endartärektomi i a. axillaris
Endartärektomi i a. brachialis
Endartärektomi i a. radialis
Endartärektomi i a. ulnaris
Endartärektomi i annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Öppen plastik på a. subclavia och dess grenar
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias
utbredningsområde
Referens:
Öppen plastik på a.
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
subclavia
Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Öppen plastik på a. vertebralis
Referens:
Öppen plastik på a.
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
axillaris
Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Öppen plastik på a. brachialis
Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Öppen plastik på a. radialis
Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Öppen plastik på a. ulnaris
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VEG68
VEG98
VEG99
VEH
VEH11
VEH16
VEH22
VEH48
VEH58
VEH68
VEH98

VEJ
VEJ00
VEJ11
VEJ13
VEJ14
VEJ15

VEJ16

VEJ17

VEJ18
VEJ19
VEJ33
VEJ34

Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Öppen plastik på annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Reimplantation, transposition eller anläggande av AV-fistel från a. subclavia och
dess grenar
Reimplantation av a. subclavia
Transposition av a. subclavia till a. carotis communis
Reimplantation av a. vertebralis
Anläggande av AV-fistel Utesluter:
Vid anläggande av AV-graft, se VEJ48
från a. brachialis
Anläggande av AV-fistel Utesluter:
Vid anläggande av AV-graft, se VEJ58
från a. radialis
Anläggande av AV-fistel Utesluter:
Vid anläggande av AV-graft, se VEJ68
från a. ulnaris
Anläggande av AV-fistel Utesluter:
Vid anläggande av AV-graft, se VEJ98
från annan artär i a.
subclavias
utbredningsområde
Bypass, interpositionsgraft eller extraanatomisk revaskularisering från a.
subclavia och dess grenar
Bypass eller interpositionsgraft från tidigare rekonstruktion i eller från artär i a.
subclavias utbredningsområde
Referens:
Interpositionsgraft i a.
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
subclavia
Bypass eller interpositionsgraft från a. subclavia till ipsilaterala a. axillaris
Bypass eller interpositionsgraft från a. subclavia till ipsilaterala a. brachialis
Bypass från a. subclavia Exempel:
Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. radialis
till ipsilateral
Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. ulnaris
underarmsartär
Exempel:
Bypass eller
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. subclavia till
extraanatomisk
revaskularisering från a. ipsialaterala a. carotis
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. subclavia till
subclavia till a. carotis
kontralaterala a. carotis
eller kontralateral artär
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. subclavia till
kontralaterala a. subclavia
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. subclavia till
kontralaterala a. axillaris
Bypass från a. subclavia Exempel:
Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. iliaca
till a. iliaca eller a.
Bypass från a. subclavia till kontralaterala a. iliaca
femoralis
Bypass från a. subclavia till a. iliaca bilateralt
Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. femoralis
Bypass från a. subclavia till kontralaterala a. femoralis
Bypass från a. subclavia till a. femoralis bilateralt
Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. iliaca och kontralaterala a.
femoralis
Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. femoralis och
kontralaterala a. iliaca

Anläggande av AV-graft från a. subclavia
Bypass från a. subclavia till annan artär
Referens:
Interpositionsgraft i a.
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
axillaris
Bypass eller interpositionsgraft från a. axillaris till ipsilaterala a. brachialis
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VEJ35

VEJ36

Bypass från a. axillaris
till ipsilateral
underarmsartär
Bypass eller
extraanatomisk
revaskularisering från a.
axillaris till a. carotis
eller kontralateral artär

Exempel:
Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. radialis
Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. ulnaris
Exempel:
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. axillaris till
ipsialaterala a. carotis
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. axillaris till
kontralaterala a. carotis
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. axillaris till
kontralaterala a. subclavia
Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. axillaris till
kontralaterala a. axillaris
Exempel:
Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. iliaca
Bypass från a. axillaris till kontralaterala a. iliaca
Bypass från a. axillaris till a. iliaca bilateralt
Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. femoralis
Bypass från a. axillaris till kontralaterala a. femoralis
Bypass från a. axillaris till a. femoralis bilateralt
Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. iliaca och kontralaterala a.
femoralis
Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. femoralis och kontralaterala
a. iliaca

VEJ37

Bypass från a. axillaris
till a. iliaca eller a.
femoralis

VEJ38
VEJ39
VEJ44
VEJ45

Anläggande av AV-graft från a. axillaris
Bypass från a. axillaris till annan artär
Interpositionsgraft i a. brachialis
Exempel:
Bypass från a.
Bypass från a. brachialis till ipsilaterala a. radialis
brachialis till ipsilateral
Bypass från a. brachialis till ipsilaterala a. ulnaris
underarmsartär
Anläggande av AV-graft Utesluter:
Vid anläggande av AV-fistel, se VEH48
från a. brachialis
Anläggande av AV-graft Utesluter:
Vid anläggande av AV-fistel, se VEH58
från a. radialis
Anläggande av AV-graft Utesluter:
Vid anläggande av AV-fistel, se VEH68
från a. ulnaris
Anläggande av AV-graft Utesluter:
Vid anläggande av AV-fistel, se VEH98
från annan artär i a.
subclavias
utbredningsområde
Bypass, interpositionsgraft eller extraanatomisk revaskularisering från annan artär i a.
subclavias utbredningsområde
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. subclavia och dess
grenar
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. subclavia
Öppet borttagande av AV-graft från a. subclavia
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. vertebralis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. axillaris
Öppet borttagande av AV-graft från a. axillaris
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. brachialis
Öppet borttagande av AV-graft från a. brachialis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. radialis
Öppet borttagande av AV-graft från a. radialis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. ulnaris
Öppet borttagande av AV-graft från a. ulnaris

VEJ48
VEJ58
VEJ68
VEJ98

VEJ99
VEK
VEK10
VEK18
VEK20
VEK30
VEK38
VEK40
VEK48
VEK50
VEK58
VEK60
VEK68
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VEK90
VEK98
VEL
VEL00
VEL11
VEL18
VEL22
VEL33
VEL38
VEL44
VEL48
VEL55
VEL58
VEL65
VEL68
VEL98
VEL99
VEN
VEN00
VEN11

VEN18
VEN22
VEN33

VEN38
VEN44
VEN48
VEN55
VEN58
VEN65
VEN68

Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Öppet borttagande av AV-graft från annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Annan öppen operation på a. subclavia och dess grenar
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias
utbredningsområde
Annan öppen operation på a. subclavia
Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Annan öppen operation på a. vertebralis
Annan öppen operation på a. axillaris
Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Annan öppen operation på a. brachialis
Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Annan öppen operation på a. radialis
Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Annan öppen operation på a. ulnaris
Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Annan öppen operation på annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik
(SAP) i a. subclavia och dess grenar
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde
Referens:
Perkutan transluminal
angioplastik (PTA) eller Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a.
subclavia
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. vertebralis
Referens:
Perkutan transluminal
angioplastik (PTA) eller Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a.
axillaris
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. brachialis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. radialis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. ulnaris
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
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VEN98
VEN99
VEP
VEP00
VEP11
VEP18
VEP22
VEP33
VEP38
VEP44
VEP48
VEP55
VEP58
VEP65
VEP68
VEP98
VEP99
VEQ
VEQ00
VEQ11
VEQ22
VEQ33
VEQ44
VEQ55
VEQ65
VEQ99
VER
VER00
VER11
VER18
VER22
VER33
VER38
VER44
VER48
VER55
VER58
VER65
VER68

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Inläggning av stent i a. subclavia och dess grenar
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias
utbredningsområde
Referens:
Inläggning av stent i a.
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
subclavia
Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Inläggning av stent i a. vertebralis
Referens:
Inläggning av stent i a.
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
axillaris
Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Inläggning av stent i a. brachialis
Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Inläggning av stent i a. radialis
Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Inläggning av stent i a. ulnaris
Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Inläggning av stent i annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Inläggning av stentgraft i a. subclavia och dess grenar
Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias
utbredningsområde
Inläggning av stentgraft Referens:
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
i a. subclavia
Inläggning av stentgraft i a. vertebralis
Inläggning av stentgraft Referens:
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
i a. axillaris
Inläggning av stentgraft i a. brachialis
Inläggning av stentgraft i a. radialis
Inläggning av stentgraft i a. ulnaris
Inläggning av stentgraft i annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Lokal trombolys i a. subclavia och dess grenar
Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias
utbredningsområde
Referens:
Lokal trombolys i a.
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
subclavia
Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Lokal trombolys i a. vertebralis
Referens:
Lokal trombolys i a.
Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40
axillaris
Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Lokal trombolys i a. brachialis
Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Lokal trombolys i a. radialis
Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Lokal trombolys i a. ulnaris
Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
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VER98
VER99
VET
VET00
VET11
VET18
VET22
VET33
VET38
VET44
VET48
VET55
VET58
VET65
VET68
VET98
VET99
VEU
VEU00
VEU11
VEU18
VEU22
VEU33
VEU38
VEU44
VEU48
VEU55
VEU58
VEU65
VEU68
VEU98
VEU99
VEW
VEW00
VEW11
VEW18
VEW22
VEW33

Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Lokal trombolys i annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Inläggning av ockluderande material i a. subclavia och dess grenar
Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a.
subclavias utbredningsområde
Inläggning av ockluderande material i a. subclavia
Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Inläggning av ockluderande material i a. vertebralis
Inläggning av ockluderande material i a. axillaris
Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Inläggning av ockluderande material i a. brachialis
Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Inläggning av ockluderande material i a. radialis
Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Inläggning av ockluderande material i a. ulnaris
Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a.
subclavias utbredningsområde
Inläggning av ockluderande material i annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. subclavia och dess
grenar
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i a.
subclavias utbredningsområde
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. subclavia
Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a.
subclavia
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. vertebralis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. axillaris
Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a.
axillaris
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. brachialis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a.
brachialis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. radialis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a.
radialis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. ulnaris
Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a.
ulnaris
Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från annan
artär i a. subclavias utbredningsområde
Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Annan endovaskulär operation i a. subclavia och dess grenar
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i a. subclavias
utbredningsområde
Annan endovaskulär operation i a. subclavia
Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia
Annan endovaskulär operation i a. vertebralis
Annan endovaskulär operation i a. axillaris
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VEW38
VEW44
VEW48
VEW55
VEW58
VEW65
VEW68
VEW98
VEW99
VG
VGA
VGA00
VGA11
VGA23
VGA34
VGA45
VGA99
VGB
VGB00
VGB11
VGB23
VGB34
VGB45
VGB99
VGC
VGC00
VGC11
VGC23
VGC34
VGC45
VGC67
VGC99
VGE
VGE00
VGE11
VGE23
VGE34
VGE45
VGE99
VGF
VGF11
VGF23
VGF34
VGF45
VGF99
VGG
VGG00
VGG11

Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris
Annan endovaskulär operation i a. brachialis
Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis
Annan endovaskulär operation i a. radialis
Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis
Annan endovaskulär operation i a. ulnaris
Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris
Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias
utbredningsområde
Annan endovaskulär operation i annan artär i a. subclavias utbredningsområde
Operationer på visceralartärer
Öppen exploration av visceralartär
Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Öppen exploration av truncus coeliacus
Öppen exploration av a. lienalis
Öppen exploration av a. mesenterica superior
Öppen exploration av a. renalis
Öppen exploration av annan visceralartär
Sutur på visceralartär
Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Sutur på truncus coeliacus
Sutur på a. lienalis
Sutur på a. mesenterica superior
Sutur på a. renalis
Sutur på annan visceralartär
Ligatur av visceralartär
Ligatur av tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Ligatur av truncus coeliacus
Ligatur av a. lienalis
Ligatur av a. mesenterica superior
Ligatur av a. renalis
Ligatur av a. mesenterica inferior
Ligatur av annan visceralartär
Trombektomi eller embolektomi i visceralartär
Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Trombektomi eller embolektomi i truncus coeliacus
Trombektomi eller embolektomi i a. lienalis
Trombektomi eller embolektomi i a. mesenterica superior
Trombektomi eller embolektomi i a. renalis
Trombektomi eller embolektomi i annan visceralartär
Endartärektomi i visceralartär
Endartärektomi i truncus coeliacus
Endartärektomi i a. lienalis
Endartärektomi i a. mesenterica superior
Endartärektomi i a. renalis
Endartärektomi i annan visceralartär
Öppen plastik på visceralartär
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Öppen plastik på truncus coeliacus
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VGG23
VGG34
VGG45
VGG99
VGH

Öppen plastik på a. lienalis
Öppen plastik på a. mesenterica superior
Öppen plastik på a. renalis
Öppen plastik på annan visceralartär
Utesluter:
Transposition av
Vid öppen ortotopisk revaskularisering av visceralartärer vid
visceralartär

VGH39
VGH49
VGH99
VGJ
VGJ00
VGJ11
VGJ19
VGJ23
VGJ29
VGJ34
VGJ39
VGJ45
VGJ49
VGJ99
VGK
VGK10
VGK20
VGK30
VGK40
VGK60
VGK90
VGL
VGL00
VGL11
VGL23
VGL34
VGL45
VGL99
VGN

Transposition av a. mesenterica superior
Transposition av a. renalis
Transposition av annan visceralartär
Bypass från eller interpositionsgraft i visceralartär
Bypass från eller interpositionsgraft i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Interpositionsgraft i truncus coeliacus
Bypass från truncus coeliacus
Interpositionsgraft i a. lienalis
Bypass från a. lienalis
Interpositionsgraft i a. mesenterica superior
Bypass från a. mesenterica superior
Interpositionsgraft i a. renalis
Bypass från a. renalis
Interpositionsgraft i eller bypass från annan visceralartär
Öppet borttagande av graft eller främmande material från visceralartär
Öppet borttagande av graft eller främmande material från truncus coeliacus
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. lienalis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. mesenterica superior
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. renalis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. mesenterica inferior
Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan visceralartär
Annan öppen operation på visceralartär
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Annan öppen operation på truncus coeliacus
Annan öppen operation på a. lienalis
Annan öppen operation på a. mesenterica superior
Annan öppen operation på a. renalis
Annan öppen operation på annan visceralartär
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik
(SAP) i visceralartär
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
truncus coeliacus
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. lienalis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. mesenterica superior
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. renalis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. mesenterica inferior
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
annan visceralartär

aortarekonstruktion, se VBH16, VBH26, VBH37, VBH56

VGN00
VGN11
VGN23
VGN34
VGN45
VGN67
VGN99
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VGP
VGP00
VGP11
VGP23
VGP34
VGP45
VGP67
VGP99
VGQ
VGQ00
VGQ11

Inläggning av stent i visceralartär
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Inläggning av stent i truncus coeliacus
Inläggning av stent i a. lienalis
Inläggning av stent i a. mesenterica superior
Inläggning av stent i a. renalis
Inläggning av stent i a. mesenterica inferior
Inläggning av stent i annan visceralartär
Inläggning av stentgraft i visceralartär
Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Inläggning av stentgraft Utesluter:
Endovaskulär revaskularisering av visceralartärer vid
i truncus coeliacus

VGQ23
VGQ34
VGQ45
VGQ67
VGQ99
VGR
VGR00
VGR11
VGR23
VGR34
VGR45
VGR67
VGR99
VGT
VGT00
VGT11
VGT23
VGT34
VGT45
VGT67
VGT99
VGU
VGU00

Inläggning av stentgraft i a. lienalis
Inläggning av stentgraft i a. mesenterica superior
Inläggning av stentgraft i a. renalis
Inläggning av stentgraft i a. mesenterica inferior
Inläggning av stentgraft i annan visceralartär
Lokal trombolys i visceralartär
Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Lokal trombolys i truncus coeliacus
Lokal trombolys i a. lienalis
Lokal trombolys i a. mesenterica superior
Lokal trombolys i a. renalis
Lokal trombolys i a. mesenterica inferior
Lokal trombolys i annan visceralartär
Inläggning av ockluderande material i visceralartär
Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Inläggning av ockluderande material i truncus coeliacus
Inläggning av ockluderande material i a. lienalis
Inläggning av ockluderande material i a. mesenterica superior
Inläggning av ockluderande material i a. renalis
Inläggning av ockluderande material i a. mesenterica inferior
Inläggning av ockluderande material i annan visceralartär
Endovaskulärt uttagande av främmande material från visceralartär
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från
visceralartär
Endovaskulärt uttagande av främmande material från truncus coeliacus
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. lienalis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. mesenterica superior
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. renalis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. mesenterica inferior
Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan visceralartär
Annan endovaskulär operation i visceralartär
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär
Annan endovaskulär operation i truncus coeliacus
Annan endovaskulär operation i a. lienalis
Annan endovaskulär operation i a. mesenterica superior
Annan endovaskulär operation i a. renalis

aortarekonstruktion, se VBQ16, VBQ26 eller VBQ36

VGU11
VGU23
VGU34
VGU45
VGU67
VGU99
VGW
VGW00
VGW11
VGW23
VGW34
VGW45
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VGW99
VH
VHA
VHA00
VHA11
VHA21
VHA31
VHA99
VHB
VHB00
VHB11
VHB21
VHB31
VHB99
VHC
VHC00
VHC11
VHC21
VHC31
VHC99
VHE
VHE00
VHE11
VHE21
VHE31
VHE99
VHF
VHF11
VHF21
VHF31
VHF99
VHG
VHG00
VHG11
VHG21
VHG31
VHG99
VHJ
VHJ00
VHJ11

VHJ12

Annan endovaskulär operation i annan visceralartär
Operationer på a. iliaca
Öppen exploration av bäckenartär
Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Öppen exploration av a. iliaca communis
Öppen exploration av a. iliaca externa
Öppen exploration av a. iliaca interna
Öppen exploration av annan bäckenartär
Sutur på bäckenartär
Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Sutur på a. iliaca communis
Sutur på a. iliaca externa
Sutur på a. iliaca interna
Sutur på annan bäckenartär
Ligatur eller delning av bäckenartär
Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Ligatur eller delning av a. iliaca communis
Ligatur eller delning av a. iliaca externa
Ligatur eller delning av a. iliaca interna
Ligatur eller delning av annan bäckenartär
Trombektomi eller embolektomi i bäckenartär
Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Trombektomi eller embolektomi i a. iliaca communis
Trombektomi eller embolektomi i a. iliaca externa
Trombektomi eller embolektomi i a. iliaca interna
Trombektomi eller embolektomi i annan bäckenartär
Endartärektomi i bäckenartär
Endartärektomi i a. iliaca communis
Endartärektomi i a. iliaca externa
Endartärektomi i a. iliaca interna
Endartärektomi i annan bäckenartär
Öppen plastik på bäckenartär
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Öppen plastik på a. iliaca communis
Öppen plastik på a. iliaca externa
Öppen plastik på a. iliaca interna
Öppen plastik på annan bäckenartär
Bypass, interpositionsgraft eller extraanatomisk revaskularisering i eller från
bäckenartär
Bypass eller interpositionsgraft från tidigare rekonstruktion på bäckenartär
Exempel:
Bypass eller
Interpositionsgraft i a. iliaca communis
interpositionsgraft från
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala
a. iliaca communis till
a. iliaca externa
ipsilaterala a. iliaca
Bypass eller
interpositionsgraft från
a. iliaca communis till
ipsilaterala a. femoralis
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Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala
a. iliaca interna
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala
a. femoralis communis
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala
a. profunda femoris
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VHJ13

VHJ14

VHJ15

VHJ16

VHJ21
VHJ22

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala
a. femoralis superficialis
Exempel:
Bypass eller
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till
interpositionsgraft från
kontralaterala a. iliaca communis
a. iliaca communis till
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till
kontralaterala a. iliaca
kontralaterala a. iliaca externa
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till
kontralaterala a. iliaca interna
Exempel:
Bypass eller
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till
interpositionsgraft från
kontralaterala a. femoralis communis
a. iliaca communis till
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till
kontralaterala a.
kontralaterala a. profunda femoris
femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till
kontralaterala a. femoralis superficialis
Exempel:
Bypass eller
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till a. iliaca
interpositionsgraft från
a. iliaca communis till a. bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till a.
iliaca eller a. femoralis
femoralis bilateralt
bilateralt
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala
a. iliaca och till kontralaterala a. femoralis
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala
a. femoralis och till kontralaterala a. iliaca
Exempel:
Extraanatomisk
revaskularisering från a. Extraanatomisk revaskularisering från a. iliaca communis till truncus
coeliacus
iliaca communis till
Extraanatomisk revaskularisering från a. iliaca communis till a.
visceralartär(er)
mesenterica superior
Extraanatomisk revaskularisering från a. iliaca communis till
ipsilaterala a. renalis
Extraanatomisk revaskularisering från a. iliaca communis till
kontralaterala a. renalis

Interpositionsgraft i a. iliaca externa
Exempel:
Bypass eller
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till ipsilaterala a.
interpositionsgraft från
femoralis communis
a. iliaca externa till
ipsilaterala a. femoralis Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till ipsilaterala a.

profunda femoris
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till ipsilaterala a.
femoralis superficialis
Exempel:
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till kontralaterala
a. femoralis communis
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till kontralaterala
a. profunda femoris
Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till kontralaterala
a. femoralis superficialis

VHJ24

Bypass eller
interpositionsgraft från
a. iliaca externa till
kontralaterala a.
femoralis

VHJ31
VHJ99
VHK
VHK10
VHK20
VHK30
VHK90
VHL
VHL00
VHL11

Interpositionsgraft i a. iliaca interna
Bypass eller interpositionsgraft från annan bäckenartär till annan artär
Öppet borttagande av graft eller främmande material från bäckenartär
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. iliaca communis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. iliaca externa
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. iliaca interna
Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan bäckenartär
Annan öppen operation på bäckenartär
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Annan öppen operation på a. iliaca communis
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VHL21
VHL31
VHL99
VHN
VHN00
VHN11
VHN21
VHN31
VHN99
VHP
VHP00
VHP11
VHP21
VHP31
VHP99
VHQ
VHQ00
VHQ11
VHQ21
VHQ31
VHQ99
VHR
VHR00
VHR11
VHR21
VHR31
VHR99
VHS
VHS00
VHS11
VHS21
VHS31
VHS99
VHT
VHT00
VHT11
VHT21
VHT31
VHT99
VHU
VHU00
VHU11

Annan öppen operation på a. iliaca externa
Annan öppen operation på a. iliaca interna
Annan öppen operation på annan bäckenartär
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik
(SAP) i bäckenartär
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. iliaca communis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. iliaca externa
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. iliaca interna
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
annan bäckenartär
Inläggning av stent i bäckenartär
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Utesluter:
Inläggning av stent i a.
Inläggning av stent i aortabifurkationen (Kissing stents), se VBP44
iliaca communis
Inläggning av stent i a. iliaca externa
Inläggning av stent i a. iliaca interna
Inläggning av stent i annan bäckenartär
Inläggning av stentgraft i bäckenartär
Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Inläggning av stentgraft i a. iliaca communis
Inläggning av stentgraft i a. iliaca externa
Inläggning av stentgraft i a. iliaca interna
Inläggning av stentgraft i annan bäckenartär
Lokal trombolys i bäckenartär
Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Lokal trombolys i a. iliaca communis
Lokal trombolys i a. iliaca externa
Lokal trombolys i a. iliaca interna
Lokal trombolys i annan bäckenartär
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i bäckenartär
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från
bäckenartär
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. iliaca communis
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. iliaca externa
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. iliaca interna
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i annan bäckenartär
Inläggning av ockluderande material i bäckenartär
Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Inläggning av ockluderande material i a. iliaca communis
Inläggning av ockluderande material i a. iliaca externa
Inläggning av ockluderande material i a. iliaca interna
Inläggning av ockluderande material i annan bäckenartär
Endovaskulärt uttagande av främmande material från bäckenartär
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från
bäckenartär
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. iliaca communis
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VHU21
VHU31
VHU99
VHW
VHW00
VHW11
VHW21
VHW31
VHW99
VK
VKA
VKA00
VKA11

Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. iliaca externa
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. iliaca interna
Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan bäckenartär
Annan endovaskulär operation i bäckenartär
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär
Annan endovaskulär operation i a. iliaca communis
Annan endovaskulär operation i a. iliaca externa
Annan endovaskulär operation i a. iliaca interna
Annan endovaskulär operation i annan bäckenartär
Operationer på a. femoralis och dess grenar
Öppen exploration av a. femoralis och dess grenar
Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess grenar
Öppen exploration av a. Exempel:
Öppen exploration av a. femoralis communis
femoralis
Öppen exploration av a. profunda femoris
Öppen exploration av a. femoralis superficialis

VKA18
VKA22
VKA33
VKA44

Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Öppen exploration av a. poplitea ovanför knäleden
Öppen exploration av a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Öppen exploration av
Öppen exploration av a. tibialis anterior
infrapopliteal artär

Öppen exploration av truncus tibiofibularis
Öppen exploration av a. tibialis posterior
Öppen exploration av a. fibularis
Öppen exploration av a. dorsalis pedis
Öppen exploration av a. tibialis posterior i fotledsnivå

VKB
VKB00
VKB11

Sutur på a. femoralis och dess grenar
Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess grenar
Exempel:
Sutur på a. femoralis
Sutur på a. femoralis communis
Sutur på a. profunda femoris
Sutur på a. femoralis superficialis

VKB18
VKB22
VKB33
VKB44

Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Sutur på a. poplitea ovanför knäleden
Sutur på a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Sutur på infrapopliteal
Sutur på a. tibialis anterior
artär

Sutur på truncus tibiofibularis
Sutur på a. tibialis posterior
Sutur på a. fibularis
Sutur på a. dorsalis pedis
Sutur på a. tibialis posterior i fotledsnivå

VKC
VKC00
VKC11

Ligatur eller delning av a. femoralis och dess grenar
Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess grenar
Exempel:
Ligatur eller delning av
Ligatur eller delning av a. femoralis communis
a. femoralis
Ligatur eller delning av a. profunda femoris
Ligatur eller delning av a. femoralis superficialis

VKC18
VKC22
VKC33
VKC44

Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Ligatur eller delning av a. poplitea ovanför knäleden
Ligatur eller delning av a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Ligatur eller delning av
Ligatur eller delning av a. tibialis anterior
infrapopliteal artär

Ligatur eller delning av truncus tibiofibularis
Ligatur eller delning av a. tibialis posterior
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Ligatur eller delning av a. fibularis
Ligatur eller delning av a. dorsalis pedis
Ligatur eller delning av a. tibialis posterior i fotledsnivå

VKD
VKD18

Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Exempel:
Öppen försnävning av
Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
AV-graft eller AV-fistel
communis
från a. femoralis
Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. profunda
femoris
Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
superficialis

VKE
VKE00
VKE11

Trombektomi eller embolektomi i a. femoralis och dess grenar
Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess
grenar
Exempel:
Trombektomi eller
Trombektomi eller embolektomi i a. femoralis communis
embolektomi i a.
Trombektomi eller embolektomi i a. profunda femoris
femoralis
Trombektomi eller embolektomi i a. femoralis superficialis

VKE18
VKE22
VKE33
VKE44

Trombektomi eller embolektomi av tromb eller embolus i AV-graft eller AV-fistel från a.
femoralis
Trombektomi eller embolektomi i a. poplitea ovanför knäleden
Trombektomi eller embolektomi i a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Trombektomi eller
Trombektomi eller embolektomi i a. tibialis anterior
embolektomi i
Trombektomi eller embolektomi i truncus tibiofibularis
infrapopliteal artär
Trombektomi eller embolektomi i a. tibialis posterior
Trombektomi eller embolektomi i a. fibularis

VKF
VKF11

Endartärektomi i a. femoralis och dess grenar
Exempel:
Endartärektomi i a.
Endartärektomi i a. femoralis communis
femoralis

Endartärektomi i a. profunda femoris
Endartärektomi i a. femoralis superficialis

VKF22
VKF33
VKF44

Endartärektomi i a. poplitea ovanför knäleden
Endartärektomi i a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Endartärektomi i
Endartärektomi i a. tibialis anterior
infrapopliteal artär

Endartärektomi i truncus tibiofibularis
Endartärektomi i a. tibialis posterior
Endartärektomi i a. fibularis

VKG
VKG00
VKG11

Öppen plastik på a. femoralis och dess grenar
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess grenar
Exempel:
Öppen plastik på a.
Öppen plastik på a. femoralis communis
femoralis
Öppen plastik på a. profunda femoris (profundaplastik)
Öppen plastik på a. femoralis superficialis

VKG18
VKG22
VKG33
VKG44

Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Öppen plastik på a. poplitea ovanför knäleden
Öppen plastik på a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Öppen plastik på
Öppen plastik på a. tibialis anterior
infrapopliteal artär

Öppen plastik på truncus tibiofibularis
Öppen plastik på a. tibialis posterior
Öppen plastik på a. fibularis

VKH
VKH18

Reimplantation av a. poplitea, AV-fistel från a. femoralis eller infrapopliteal artär
Anläggande av AV-fistel Utesluter:
Vid anläggande av AV-graft, se VKJ18
från (gren utgående
Exempel:
från) a. femoralis
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Anläggande av AV-fistel från (gren utgående från) a. femoralis
communis
Anläggande av AV-fistel från (gren utgående från) a. profunda
femoris
Anläggande av AV-fistel från (gren utgående från) a. femoralis
superficialis

VKH22
VKH23
VKH33
VKH48
VKJ
VKJ00
VKJ11

VKJ12

VKJ13

VKJ14

VKJ15
VKJ18
VKJ19
VKJ22
VKJ23

Reimplantation av a. poplitea ovanför knäleden
Reimplantation av a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden
Reimplantation av a. poplitea nedanför knäleden
Anläggande av AV-fistel från infrapopliteal artär
Bypass från, interpositionsgraft i eller AV-graft från a. femoralis och dess grenar
Bypass från tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess grenar
Exempel:
Interpositionsgraft i a.
Interpositionsgraft i a. femoralis communis
femoralis

Interpositionsgraft från a. femoralis communis till a. profunda femoris
Interpositionsgraft från a. femoralis communis till a. femoralis
superficialis
Interpositionsgraft från a. femoralis communis till a. profunda femoris
och a. femoralis superficialis
Interpositionsgraft i a. profunda femoris
Interpositionsgraft i a. femoralis superficialis
Bypass från a. femoralis Exempel:
Bypass från a. femoralis communis till a. poplitea ovanför knäleden
till a. poplitea ovanför
Bypass från a. profunda femoris till a. poplitea ovanför knäleden
knäleden
Bypass från a. femoralis superficialis till a. poplitea ovanför knäleden
Bypass från a. femoralis Exempel:
Bypass från a. femoralis communis till a. poplitea nedanför knäleden
till a. poplitea nedanför
Bypass från a. profunda femoris till a. poplitea nedanför knäleden
knäleden
Bypass från a. femoralis superficialis till a. poplitea nedanför
knäleden
Bypass från a. femoralis Exempel:
Bypass från a. femoralis communis till a. tibialis anterior
till infrapopliteal artär
Bypass från a. femoralis communis till truncus tibiofibularis
Bypass från a. femoralis communis till a. tibialis posterior
Bypass från a. femoralis communis till a. fibularis
Bypass från a. femoralis communis till a. dorsalis pedis
Bypass från a. femoralis communis till a. tibialis posterior i
fotledsnivå
Bypass från a. profunda femoris till a. tibialis anterior
Bypass från a. profunda femoris till truncus tibiofibularis
Bypass från a. profunda femoris till a. tibialis posterior
Bypass från a. profunda femoris till a. fibularis
Bypass från a. profunda femoris till a. dorsalis pedis
Bypass från a. profunda femoris till a. tibialis posterior i fotledsnivå
Bypass från a. femoralis superficialis till a. tibialis anterior
Bypass från a. femoralis superficialis till truncus tibiofibularis
Bypass från a. femoralis superficialis till a. tibialis posterior
Bypass från a. femoralis superficialis till a. fibularis
Bypass från a. femoralis superficialis till a. dorsalis pedis
Bypass från a. femoralis superficialis till a. tibialis posterior i
fotledsnivå

Bypass från a. femoralis till kontralaterala a. femoralis
AV-graft från a. femoralis communis, a. profunda femoris, a. femoralis superficialis
Bypass från a. femoralis till annan artär
Interpositionsgraft i a. poplitea ovanför knäleden
Bypass eller interpositionsgraft från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför
knäleden
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Exempel:
Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. tibialis anterior
Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till truncus tibiofibularis
Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. tibialis posterior
Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. fibularis
Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. dorsalis pedis
Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. tibialis posterior i
fotledsnivå

VKJ24

Bypass från a. poplitea
ovanför knäleden till
infrapopliteal artär

VKJ29
VKJ33
VKJ34

Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till annan artär
Interpositionsgraft i a. poplitea nedanför knäleden
Bypass från a. poplitea Exempel:
Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. tibialis anterior
nedanför knäleden till
Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till truncus tibiofibularis
infrapopliteal artär
Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. tibialis posterior
Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. fibularis
Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. dorsalis pedis
Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. tibialis posterior i
fotledsnivå

VKJ39
VKJ44

Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till annan artär
Exempel:
Interpositionsgraft i
Interpositionsgraft i a. tibialis anterior
infrapopliteal artär

Interpositionsgraft i truncus tibiofibularis
Interpositionsgraft i a. tibialis posterior
Interpositionsgraft i a. fibularis

VKK
VKK10

Resektion av eller öppet borttagande av graft eller främmande material från a.
femoralis och dess grenar
Exempel:
Öppet borttagande av
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a.
graft eller främmande
femoralis communis
material från a.
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a.
femoralis
profunda femoris
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a.
femoralis superficialis

VKK18
VKK20
VKK22
VKK23

VKK30
VKK33
VKK40

Öppet borttagande av AV-graft från a. femoralis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. poplitea ovanför knäleden
Resektion av a. poplitea Exempel:
Vid reimplantation, se VKH22, vid interpositionsgraft, se VKJ22
ovanför knäleden
Resektion av a. poplitea Exempel:
Vid reimplantation, se VKH23, vid interpositionsgraft, se VKJ23
ovanför knäleden till a.
poplitea nedanför
knäleden
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. poplitea nedanför knäleden
Resektion av a. poplitea Utesluter:
Vid reimplantation, se VKH33, vid interpositionsgraft, se VKJ33
nedanför knäleden
Exempel:
Öppet borttagande av
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. tibialis
graft eller främmande
anterior
material från
Öppet borttagande av graft eller främmande material från truncus
infrapopliteal artär
tibiofibularis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. tibialis
posterior
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. dorsalis
pedis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. tibialis
posterior i fotledsnivå

VKL
VKL00

Annan öppen operation på a. femoralis och dess grenar
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess
grenar
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Exempel:
Annan öppen operation på a. femoralis communis
Annan öppen operation på a. profunda femoris
Annan öppen operation på a. femoralis superficialis

VKL11

Annan öppen operation
på a. femoralis

VKL18
VKL22
VKL33
VKL44

Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Annan öppen operation på a. poplitea ovanför knäleden
Annan öppen operation på a. poplitea nedanför knäleden
Annan öppen operation Exempel:
Annan öppen operation på a. tibialis anterior
på infrapopliteal artär

Annan öppen operation på truncus tibiofibularis
Annan öppen operation på a. tibialis posterior
Annan öppen operation på a. fibularis
Annan öppen operation på a. dorsalis pedis
Annan öppen operation på a. tibialis posterior i fotledsnivå

VKN
VKN00
VKN11

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik
(SAP) i a. femoralis och dess grenar
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess grenar
Exempel:
Perkutan transluminal
angioplastik (PTA) eller Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a. femoralis communis
perkutan subintimal
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a.
angioplastik (SAP) i a. profunda femoris
femoralis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a. femoralis superficialis

VKN18
VKN22
VKN23
VKN33
VKN44

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. poplitea ovanför knäleden
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP)
från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i
a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Perkutan transluminal
angioplastik (PTA) eller Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a. tibialis anterior
perkutan subintimal
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i
angioplastik (SAP) i truncus tibiofibularis
infrapopliteal artär
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a. tibialis posterior
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a. fibularis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a. dorsalis pedis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal
angioplastik (SAP) i a. tibialis posterior i fotledsnivå

VKP
VKP00
VKP11

Inläggning av stent i a. femoralis och dess grenar
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess grenar
Exempel:
Inläggning av stent i a.
Inläggning av stent i a. femoralis communis
femoralis
Inläggning av stent i a. profunda femoris
Inläggning av stent i a. femoralis superficialis

VKP18
VKP22
VKP23
VKP33

Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Inläggning av stent i a. poplitea ovanför knäleden
Inläggning av stent från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden
Inläggning av stent i a. poplitea nedanför knäleden
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Exempel:
Inläggning av stent i a. tibialis anterior
Inläggning av stent i truncus tibiofibularis
Inläggning av stent i a. tibialis posterior
Inläggning av stent i a. fibularis
Inläggning av stent i a. dorsalis pedis
Inläggning av stent i a. tibialis posterior i fotledsnivå

VKP44

Inläggning av stent i
infrapopliteal artär

VKQ
VKQ00
VKQ11

Inläggning av stentgraft i a. femoralis och dess grenar
Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess grenar
Inläggning av stentgraft Exempel:
Inläggning av stentgraft i a. femoralis communis
i a. femoralis
Inläggning av stentgraft i a. profunda femoris
Inläggning av stentgraft i a. femoralis superficialis

VKQ18
VKQ22
VKQ23
VKQ33
VKQ44

Inläggning av stentgraft i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Inläggning av stentgraft i a. poplitea ovanför knäleden
Inläggning av stentgraft från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför
knäleden
Inläggning av stentgraft i a. poplitea nedanför knäleden
Inläggning av stentgraft Exempel:
Inläggning av stentgraft i a. tibialis anterior
i infrapopliteal artär
Inläggning av stentgraft i truncus tibiofibularis
Inläggning av stentgraft i a. tibialis posterior
Inläggning av stentgraft i a. fibularis

VKR
VKR00
VKR11

Lokal trombolys i a. femoralis och dess grenar
Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess grenar
Exempel:
Lokal trombolys i a.
Lokal trombolys i a. femoralis communis
femoralis
Lokal trombolys i a. profunda femoris
Lokal trombolys i a. femoralis superficialis

VKR18
VKR22
VKR33
VKR44

Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Lokal trombolys i a. poplitea ovanför knäleden
Lokal trombolys i a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Lokal trombolys i
Lokal trombolys i a. tibialis anterior
infrapopliteal artär

Lokal trombolys i truncus tibiofibularis
Lokal trombolys i a. tibialis posterior
Lokal trombolys i a. fibularis
Lokal trombolys i a. dorsalis pedis
Lokal trombolys i a. tibialis posterior i fotledsnivå

VKS
VKS00
VKS11

Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. femoralis och dess grenar
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från a.
femoralis och dess grenar
Exempel:
Perkutan mekanisk
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. femoralis
trombektomi eller
communis
embolektomi i a.
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. profunda
femoralis
femoris
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. femoralis
superficialis

VKS18
VKS22
VKS33
VKS44

Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a.
femoralis
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. poplitea ovanför knäleden
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Perkutan mekanisk
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. tibialis
trombektomi eller
anterior
embolektomi i
infrapopliteal artär
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Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i truncus
tibiofibularis
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. tibialis
posterior
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. fibularis
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. dorsalis pedis
Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. tibialis
posterior i fotledsnivå

VKT
VKT00
VKT11

Inläggning av ockluderande material i a. femoralis och dess grenar
Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och
dess grenar
Exempel:
Inläggning av
ockluderande material i Inläggning av ockluderande material i a. femoralis communis
Inläggning av ockluderande material i a. profunda femoris
a. femoralis
Inläggning av ockluderande material i a. femoralis superficialis

VKT18
VKT22
VKT33
VKT44

Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Inläggning av ockluderande material i a. poplitea ovanför knäleden
Inläggning av ockluderande material i a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Inläggning av
ockluderande material i Inläggning av ockluderande material i a. tibialis anterior
Inläggning av ockluderande material i truncus tibiofibularis
infrapopliteal artär

Inläggning av ockluderande material i a. tibialis posterior
Inläggning av ockluderande material i a. fibularis
Inläggning av ockluderande material i a. dorsalis pedis
Inläggning av ockluderande material i a. tibialis posterior i fotledsnivå

VKU
VKU00
VKU11

Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. femoralis och dess
grenar
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från
a. femoralis och dess grenar
Exempel:
Endovaskulärt
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. femoralis
uttagande av
communis
främmande material
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. profunda
från a. femoralis
femoris
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. femoralis
superficialis

VKU18
VKU22
VKU33
VKU44

Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a.
femoralis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. poplitea ovanför knäleden
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Endovaskulärt
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. tibialis
uttagande av
anterior
främmande material
Endovaskulärt uttagande av främmande material från truncus
från infrapopliteal artär

tibiofibularis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. tibialis
posterior
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. fibularis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. dorsalis
pedis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. tibialis
posterior i fotledsnivå

VKW
VKW00
VKW11

Annan endovaskulär operation i a. femoralis och dess grenar
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis och dess
grenar
Exempel:
Annan endovaskulär
operation i a. femoralis Annan endovaskulär operation i a. femoralis communis
Annan endovaskulär operation i a. profunda femoris
Annan endovaskulär operation i a. femoralis superficialis
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VKW18
VKW22
VKW33
VKW44

Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis
Annan endovaskulär operation i a. poplitea ovanför knäleden
Annan endovaskulär operation i a. poplitea nedanför knäleden
Exempel:
Annan endovaskulär
operation i infrapopliteal Annan endovaskulär operation i a. tibialis anterior
Annan endovaskulär operation i truncus tibiofibularis
artär

Annan endovaskulär operation i a. tibialis posterior
Annan endovaskulär operation i a. fibularis
Annan endovaskulär operation i a. dorsalis pedis
Annan endovaskulär operation i a. tibialis posterior i fotledsnivå

VM
VMA
VMA30

Operationer på hals- eller armven
Öppen exploration av hals- eller armven
Exempel:
Öppen exploration av
Öppen exploration av vena jugularis interna
halsven

VMA40

Öppen exploration av
armven

VMB
VMB30

Sutur på hals- eller armven
Exempel:
Sutur på halsven

Öppen exploration av vena jugularis externa
Exempel:
Öppen exploration av vena subclavia
Öppen exploration av vena axillaris
Öppen exploration av vena brachialis
Öppen exploration av ytlig armven

Sutur på vena jugularis interna
Sutur på vena jugularis externa
Exempel:
Sutur på vena subclavia
Sutur på vena axillaris
Sutur på vena brachialis
Sutur på ytlig armven

VMB40

Sutur på armven

VMC
VMC31

Ligatur eller delning av hals- eller armven
Exempel:
Ligatur eller delning av
Ligatur eller delning av vena jugularis interna
halsven

VMC41

Ligatur eller delning av
armven

VME
VME30

Trombektomi i hals- eller armven
Exempel:
Trombektomi i halsven

VME40

Trombektomi i armven

VMG
VMG31

Öppen plastik på hals- eller armven
Exempel:
Öppen plastik på
Öppen plastik på vena jugularis interna
halsven
Referens:
Öppen plastik på
Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40
armven

VMG41

Ligatur eller delning av vena jugularis externa
Exempel:
Ligatur eller delning av vena subclavia
Ligatur eller delning av vena axillaris
Ligatur eller delning av vena brachialis
Ligatur eller delning av ytlig armven

Trombektomi i vena jugularis interna
Referens:
Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40
Exempel:
Trombektomi i vena subclavia
Trombektomi i vena axillaris
Trombektomi i vena brachialis

Exempel:
Öppen plastik på vena subclavia
Öppen plastik på vena axillaris
Öppen plastik på vena brachialis

VMJ

Bypass från eller interpositionsgraft i hals- eller armven
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VMJ31

VMJ41

Bypass från eller
interpositionsgraft i
halsven
Bypass från eller
interpositionsgraft i
armven

Exempel:
Bypass från eller interpositionsgraft i vena jugularis interna
Referens:
Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40
Exempel:
Bypass från eller interpositionsgraft i vena subclavia
Bypass från eller interpositionsgraft i vena axillaris
Bypass från eller interpositionsgraft i vena brachialis

VML
VML30

Annan öppen operation på hals- eller armven
Annan öppen operation Exempel:
Annan öppen operation på vena jugularis interna
på halsven

VML40

Annan öppen operation
på armven

VMN
VMN30

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i hals- eller armven
Exempel:
Perkutan transluminal
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena jugularis interna
angioplastik (PTA) i
halsven
Exempel:
Perkutan transluminal
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena subclavia
angioplastik (PTA) i
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena axillaris
armven

VMN40

Annan öppen operation på vena jugularis externa
Exempel:
Annan öppen operation på vena subclavia
Annan öppen operation på vena axillaris
Annan öppen operation på vena brachialis
Annan öppen operation på ytlig armven

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena brachialis

VMP
VMP31
VMP41

Inläggning av stent i hals- eller armven
Exempel:
Inläggning av stent i
Inläggning av stent i vena jugularis interna
halsven
Exempel:
Inläggning av stent i
Inläggning av stent i vena subclavia
armven
Inläggning av stent i vena axillaris
Inläggning av stent i vena brachialis

VMQ
VMQ31
VMQ41

Inläggning av stentgraft i hals- eller armven sida
Inläggning av stentgraft Exempel:
Inläggning av stentgraft i vena jugularis interna
i halsven
Inläggning av stentgraft Referens:
Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40
i armven
Exempel:
Inläggning av stentgraft i vena subclavia
Inläggning av stentgraft i vena axillaris
Inläggning av stentgraft i vena brachialis

VMR
VMR30
VMR40

Lokal trombolys i hals- eller armven
Exempel:
Lokal trombolys i
Lokal trombolys i vena jugularis interna
halsven
Referens:
Lokal trombolys i
Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40
armven
Exempel:
Lokal trombolys i vena subclavia
Lokal trombolys i vena axillaris
Lokal trombolys i vena brachialis

VMU
VMU30

VMU40

Endovaskulärt uttagande av främmande material från hals- eller armven
Exempel:
Endovaskulärt
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena jugularis
uttagande av
interna
främmande material
från halsven
Exempel:
Endovaskulärt
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena subclavia
uttagande av
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VMW
VMW30
VMW40

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena axillaris
främmande material
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena brachialis
från armven
Annan endovaskulär operation i hals- eller armven
Exempel:
Annan endovaskulär
Annan endovaskulär operation i vena jugularis interna
operation i halsven
Exempel:
Annan endovaskulär
Annan endovaskulär operation i vena subclavia
operation i armven
Annan endovaskulär operation i vena axillaris
Annan endovaskulär operation i vena brachialis

VP
VPA
VPA00
VPA10

Operationer på viscerala vener
Öppen exploration av viscerala vener
Öppen exploration av tidigare rekonstruktion på visceral ven
Exempel:
Öppen exploration av
Öppen exploration av vena portae
vena portae och dess
Öppen exploration av vena lienalis
grenar

Öppen exploration av vena mesenterica superior
Öppen exploration av vena mesenterica inferior

VPA20
VPA90
VPB
VPB00
VPB10

Öppen exploration av vena renalis
Öppen exploration av annan visceral ven
Sutur på viscerala vener
Sutur på tidigare rekonstruktion på visceral ven
Exempel:
Sutur på vena portae
Sutur på vena portae
och dess grenar

Sutur på vena lienalis
Sutur på vena mesenterica superior
Sutur på vena mesenterica inferior

VPB20
VPB90
VPC
VPC01
VPC11

Sutur på vena renalis
Sutur på annan visceral ven
Ligatur eller delning av viscerala vener
Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion på visceral ven
Ligatur eller delning av Exempel:
Ligatur eller delning av vena portae
vena portae och dess
Ligatur eller delning av vena lienalis
grenar

Ligatur eller delning av vena mesenterica superior
Ligatur eller delning av vena mesenterica inferior

VPC21
VPC91
VPE
VPE00
VPE10

Ligatur eller delning av vena renalis
Ligatur eller delning av annan visceral ven
Trombektomi i viscerala vener
Trombektomi i tidigare rekonstruktion på visceral ven
Exempel:
Trombektomi i vena
portae och dess grenar Trombektomi i vena portae

Trombektomi i vena lienalis
Trombektomi i vena mesenterica superior
Trombektomi i vena mesenterica inferior

VPE20
VPE90
VPG
VPG01
VPG11

Trombektomi i vena renalis
Trombektomi i annan visceral ven
Öppen plastik på viscerala vener
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion på visceral ven
Exempel:
Öppen plastik på vena
portae och dess grenar Öppen plastik på vena portae

Öppen plastik på vena lienalis
Öppen plastik på vena mesenterica superior
Trombektomi vena mesenterica inferior
Öppen plastik på vena mesenterica inferior

VPG21

Öppen plastik på vena renalis
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VPG91
VPH
VPH13
VPJ
VPJ01
VPJ11

Öppen plastik på annan visceral ven
Portosystemisk shunt
Portosystemisk shunt
Bypass från eller interpositionsgraft i vena portae och dess grenar
Bypass från eller interpositionsgraft i tidigare rekonstruktion på visceral ven
Exempel:
Bypass från eller
interpositionsgraft i vena Bypass från eller interpositionsgraft i vena portae
portae och dess grenar Bypass från eller interpositionsgraft i vena lienalis

Bypass från eller interpositionsgraft i vena mesenterica superior
Bypass från eller interpositionsgraft i vena mesenterica inferior

VPJ21
VPJ91
VPK
VPK11

Bypass från eller interpositionsgraft i vena renalis
Bypass från eller interpositionsgraft i annan visceral ven
Öppet borttagande av graft eller främmande material från viscerala vener eller
resektion av visceral ven
Exempel:
Öppet borttagande av
Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena
graft eller främmande
portae
material från vena
portae och dess grenar Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena
lienalis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena
mesenterica superior
Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena
mesenterica inferior

VPK12
VPK21
VPK91
VPK92
VPL
VPL00
VPL10

Resektion av vena portae och dess grenar
Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena renalis
Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan visceral ven
Resektion av annan visceral ven
Annan öppen operation på viscerala vener
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion på visceral ven
Annan öppen operation Exempel:
Annan öppen operation på vena portae
på vena portae och
Annan öppen operation på vena lienalis
dess grenar
Annan öppen operation på vena mesenterica superior
Annan öppen operation på vena mesenterica inferior

VPL20
VPL90
VPN
VPN00
VPN10

Annan öppen operation på vena renalis
Annan öppen operation på annan visceral ven
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i viscerala vener
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i tidigare rekonstruktion på visceral ven
Exempel:
Perkutan transluminal
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena portae
angioplastik (PTA) i
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena lienalis
vena portae och dess
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena mesenterica
grenar

superior
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena mesenterica inferior

VPN20
VPN90
VPP
VPP01
VPP11

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena renalis
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i annan visceral ven
Inläggning av stent i viscerala vener
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion på visceral ven
Utesluter:
Inläggning av stent i
Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS), se VPQ12
vena portae och dess
Exempel:
grenar
Inläggning av stent i vena portae
Inläggning av stent i vena lienalis
Inläggning av stent i vena mesenterica superior
Inläggning av stent i vena mesenterica inferior
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VPP21
VPP91
VPQ
VPQ01
VPQ11

Inläggning av stent i vena renalis
Inläggning av stent i annan visceral ven
Inläggning av stentgraft i viscerala vener
Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion på visceral ven
Inläggning av stentgraft Exempel:
Inläggning av stentgraft i vena portae
i vena portae och dess
Inläggning av stentgraft i vena lienalis
grenar

Inläggning av stentgraft i vena mesenterica superior
Inläggning av stentgraft i vena mesenterica inferior

VPQ12
VPQ21
VPQ91
VPR
VPR00
VPR10

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)
Inläggning av stentgraft i vena renalis
Inläggning av stentgraft i annan visceral ven
Trombolys i vena cava inferior och viscerala vener
Trombolys i tidigare rekonstruktion på visceral ven
Trombolys i vena portae Exempel:
Trombolys i vena portae
och dess grenar

Trombolys i vena lienalis
Trombolys i vena mesenterica superior
Trombolys i vena mesenterica inferior

VPR20
VPR90
VPU
VPU00
VPU10

Trombolys i vena renalis
Trombolys i annan visceral ven
Endovaskulärt uttagande av främmande material från viscerala vener
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion på visceral
ven
Exempel:
Endovaskulärt
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena portae
uttagande av
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena lienalis
främmande material
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena
från vena portae och
mesenterica superior
dess grenar
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena
mesenterica inferior

VPU20
VPU90
VPW
VPW00
VPW10

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena renalis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan visceral ven
Annan endovaskulär operation i viscerala vener
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion på visceral ven
Exempel:
Annan endovaskulär
operation i vena portae Annan endovaskulär operation i vena portae
Annan endovaskulär operation i vena lienalis
och dess grenar

Annan endovaskulär operation i vena mesenterica superior
Annan endovaskulär operation i vena mesenterica inferior

VPW20
VPW90
VQ
VQA
VQA00
VQA10
VQA20

Annan endovaskulär operation i vena renalis
Annan endovaskulär operation i annan visceral ven
Operationer på vena cava inferior, bäcken- och gonadvener
Öppen exploration av vena cava inferior och bäckenvener
Öppen exploration av tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
Öppen exploration av vena cava inferior
Exempel:
Öppen exploration av
Öppen exploration av vena iliaca communis
vena iliaca
Öppen exploration av vena iliaca externa
Öppen exploration av vena iliaca interna

VQA90
VQB
VQB00
VQB10

Öppen exploration av annan ven i bäckenet
Sutur på vena cava inferior och bäckenvener
Sutur på tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
Sutur på vena cava inferior
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Exempel:
Sutur på vena iliaca communis
Sutur på vena iliaca externa
Sutur på vena iliaca interna

VQB20

Sutur på vena iliaca

VQB50
VQB90
VQC
VQC01
VQC11
VQC21

Sutur på vena spermatica/ovarica
Sutur på annan ven i bäckenet
Ligatur eller delning av vena cava inferior och bäckenvener
Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
Ligatur eller delning av vena cava inferior
Ligatur eller delning av Exempel:
Ligatur eller delning av vena iliaca communis
vena iliaca
Ligatur eller delning av vena iliaca externa
Ligatur eller delning av vena iliaca interna

VQC51
VQC91
VQE
VQE00
VQE10

Ligatur eller delning av vena spermatica/ovarica
Ligatur eller delning av annan ven i bäckenet
Trombektomi i vena cava inferior och bäckenvener
Trombektomi i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
Trombektomi i vena cava inferior

VQE20

Trombektomi i vena
iliaca

VQE90
VQF
VQF10
VQF20

Trombektomi i annan ven i bäckenet
Endovenektomi i vena cava inferior och bäckenvener
Endovenektomi i vena cava inferior
Exempel:
Endovenektomi i vena
Endovenektomi i vena iliaca communis
iliaca

Exempel:
Trombektomi i vena iliaca communis
Trombektomi i vena iliaca externa
Trombektomi i vena iliaca interna

Endovenektomi i vena iliaca externa
Endovenektomi i vena iliaca interna

VQF90
VQG
VQG01
VQG11
VQG21

Endovenektomi i annan ven i bäckenet
Öppen plastik på vena cava inferior och bäckenvener
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
Öppen plastik på vena cava inferior
Exempel:
Öppen plastik på vena
Öppen plastik på vena iliaca communis
iliaca
Öppen plastik på vena iliaca externa
Öppen plastik på vena iliaca interna

VQG91
VQJ
VQJ11
VQJ21

Öppen plastik på annan ven i bäckenet
Bypass från eller interpositionsgraft i vena cava inferior och bäckenvener
Bypass från eller interpositionsgraft i vena cava inferior
Exempel:
Bypass från eller
interpositionsgraft i vena Bypass från eller interpositionsgraft i vena iliaca communis
Bypass från eller interpositionsgraft i vena iliaca externa
iliaca

VQJ91
VQK

Bypass från eller interpositionsgraft i annan ven i bäckenet
Öppet borttagande av graft eller främmande material från eller resektion av vena
cava inferior och bäckenvener
Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena cava inferior
Resektion av vena cava inferior
Exempel:
Öppet borttagande av
Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena iliaca
graft eller främmande
material från vena iliaca communis

Bypass från eller interpositionsgraft i vena iliaca interna

VQK11
VQK12
VQK21

Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena iliaca
externa

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

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

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

45

VQK22

VQK52
VQK91
VQK92
VQL
VQL00
VQL10
VQL20

Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena iliaca
interna
Resektion av vena iliaca Exempel:
Resektion av vena iliaca communis
Resektion av vena iliaca externa
Resektion av vena iliaca interna

Resektion av vena spermatica/ovarica
Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan ven i bäckenet
Resektion av annan ven i bäckenet
Annan öppen operation på vena cava inferior och bäckenvener
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
Annan öppen operation på vena cava inferior
Annan öppen operation Exempel:
Annan öppen operation på vena iliaca communis
på vena iliaca
Annan öppen operation på vena iliaca externa
Annan öppen operation på vena iliaca interna

VQL90
VQN
VQN00
VQN10
VQN20

Annan öppen operation på annan ven i bäckenet
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena cava inferior och bäckenvener
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior
eller bäckenven
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena cava inferior
Exempel:
Perkutan transluminal
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena iliaca communis
angioplastik (PTA) i
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena iliaca externa
vena iliaca
Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena iliaca interna

VQN90
VQP
VQP01
VQP11
VQP12
VQP21

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i annan ven i bäckenet
Inläggning av stent eller filter i vena cava inferior och bäckenvener
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
Inläggning av stent i vena cava inferior
Inläggning av filter i vena cava inferior
Exempel:
Inläggning av stent i
Inläggning av stent i vena iliaca communis
vena iliaca
Inläggning av stent i vena iliaca externa
Inläggning av stent i vena iliaca interna

VQP91
VQQ
VQQ01
VQQ11
VQQ21

Inläggning av stent i annan ven i bäckenet
Inläggning av stentgraft i vena cava inferior och bäckenvener
Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
Inläggning av stentgraft i vena cava inferior
Inläggning av stentgraft Exempel:
Inläggning av stentgraft i vena iliaca communis
i vena iliaca
Inläggning av stentgraft i vena iliaca externa
Inläggning av stentgraft i vena iliaca interna

VQQ91
VQR
VQR00
VQR10
VQR20

Inläggning av stentgraft i annan ven i bäckenet
Trombolys i vena cava inferior och bäckenvener
Trombolys i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
Trombolys i vena cava inferior
Trombolys i vena iliaca Exempel:
Trombolys i vena iliaca communis
Trombolys i vena iliaca externa
Trombolys i vena iliaca interna

VQR90
VQS
VQS00

Trombolys i annan ven i bäckenet
Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller
sonotrombolys i vena cava inferior och bäckenvener
Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller sonotrombolys i
tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven
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VQS10
VQS20

Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller sonotrombolys i
vena cava inferior
Exempel:
Perkutan mekanisk
trombektomi, mekanisk Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller
sonotrombolys i vena iliaca communis
trombfragmentering
Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller
eller sonotrombolys i
sonotrombolys i vena iliaca externa
vena iliaca
Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller
sonotrombolys i vena iliaca interna

VQS90
VQT
VQT00
VQT20

Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller sonotrombolys i
annan ven i bäckenet
Inläggning av ockluderande material i bäcken- och gonadvener
Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller
bäckenven
Exempel:
Inläggning av
ockluderande material i Inläggning av ockluderande material i vena iliaca communis
Inläggning av ockluderande material i vena iliaca externa
vena iliaca
Inläggning av ockluderande material i vena iliaca interna

VQT50
VQT90
VQU
VQU00
VQU10
VQU20

Inläggning av ockluderande material i vena spermatica/ovarica
Inläggning av ockluderande material i annan ven i bäckenet
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena cava inferior och
bäckenvener
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion på vena
cava inferior eller bäckenven
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena cava inferior
Exempel:
Endovaskulärt
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena iliaca
uttagande av
communis
främmande material
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena iliaca
från vena iliaca
externa
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena iliaca
interna

VQU90
VQW
VQW00
VQW10
VQW20

Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan ven i bäckenet
Annan endovaskulär operation i vena cava inferior och bäckenvener
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller
bäckenven
Annan endovaskulär operation i vena cava inferior
Exempel:
Annan endovaskulär
Annan endovaskulär operation i vena iliaca communis
operation i vena iliaca
Annan endovaskulär operation i vena iliaca externa
Annan endovaskulär operation i vena iliaca interna

VQW90
VS
VSA
VSA00
VSA10

Annan endovaskulär operation i annan ven i bäckenet
Operationer på djupa vener i ben
Exploration av djup ven i ben
Exploration av tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Exempel:
Exploration av vena
Exploration av vena femoralis
femoralis

VSA20
VSA90
VSB
VSB00
VSB10

Exploration av vena poplitea
Exploration av annan djup ven i ben
Sutur på djup ven i ben
Sutur på tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Sutur på vena femoralis Exempel:

Exploration av vena profunda femoris

Sutur på vena femoralis
Sutur på vena profunda femoris

VSB20

Sutur på vena poplitea
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VSB90
VSC
VSC01
VSC11

Sutur på annan djup ven i ben
Ligatur eller delning av djup ven i ben
Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Exempel:
Ligatur eller delning av
Ligatur eller delning av vena femoralis
vena femoralis

VSC21
VSC91
VSE
VSE00
VSE10

Ligatur eller delning av vena poplitea
Ligatur eller delning av annan djup ven i ben
Trombektomi i djup ven i ben
Trombektomi i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Exempel:
Trombektomi i vena
Trombektomi i vena femoralis
femoralis

VSE20
VSE90
VSF
VSF10

Trombektomi i vena poplitea
Trombektomi i annan djup ven i ben
Endovenektomi i djup ven i ben
Exempel:
Endovenektomi i vena
Endovenektomi i vena femoralis
femoralis

VSF20
VSF90
VSG
VSG01
VSG11

Endovenektomi i vena poplitea
Endovenektomi i annan djup ven i ben
Öppen plastik på djup ven i ben
Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Exempel:
Öppen plastik på vena
Öppen plastik på vena femoralis
femoralis

VSG12
VSG21
VSG91
VSH

Öppen klaffplastik på vena femoralis
Öppen plastik på vena poplitea
Öppen plastik på annan djup ven i ben
Transposition av djup Utesluter:
Vid transposition av vena saphena magna till kontralaterala vena
ven i ben

VSH92
VSJ
VSJ11
VSJ12
VSJ21
VSK
VSK12
VSL
VSL00
VSL10

Transposition av annan djup ven i ben
Bypass, interpositionsgraft eller insättning av klaffbärande vensegment
Bypass från eller interpositionsgraft i vena femoralis
Öppen insättning av klaffbärande vensegment i vena femoralis
Bypass från eller interpositionsgraft i vena poplitea
Resektion av djup ven i ben
Resektion av vena femoralis
Annan öppen operation på djup ven i ben
Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Annan öppen operation Exempel:
Annan öppen operation på vena femoralis
på vena femoralis

VSL20
VSL90
VSP
VSP01
VSP11

Annan öppen operation på vena poplitea
Annan öppen operation på annan djup ven i ben
Inläggning av stent eller inläggning av venklaff
Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Exempel:
Inläggning av stent i
Inläggning av stent i vena femoralis
vena femoralis

VSP13
VSP21

Inläggning av venklaff i vena femoralis
Inläggning av stent i vena poplitea

Ligatur eller delning av vena profunda femoris

Trombektomi i vena profunda femoris

Endovenektomi i vena profunda femoris

Öppen plastik på vena profunda femoris

femoralis (Palma), se VUH12

Annan öppen operation på vena profunda femoris

Inläggning av stent i vena profunda femoris
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VSP91
VSQ
VSQ01
VSQ11

Inläggning av stent i annan djup ven i ben
Inläggning av stentgraft i djup ven i ben
Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Inläggning av stentgraft Exempel:
Inläggning av stentgraft i vena femoralis
i vena femoralis

VSQ21
VSQ91
VSR
VSR00
VSR10

Inläggning av stentgraft i vena poplitea
Inläggning av stentgraft i annan djup ven i ben
Trombolys i djup ven i ben
Trombolys i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Exempel:
Trombolys i vena
Trombolys i vena femoralis
femoralis

VSR20
VSR90
VSU
VSU00

Trombolys i vena poplitea
Trombolys i annan djup ven i ben
Endovaskulärt uttagande av främmande material från djup ven i ben
Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i djupa
vensystemet i ben
Exempel:
Endovaskulärt
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena femoralis
uttagande av
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena profunda
främmande material
femoris
från vena femoralis
Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena poplitea
Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan djup ven i ben
Annan endovaskulär operation i djup ven i ben
Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben
Exempel:
Annan endovaskulär
Annan endovaskulär operation i vena femoralis
operation i vena
Annan endovaskulär operation i vena profunda femoris
femoralis
Annan endovaskulär operation i vena poplitea
Annan endovaskulär operation i annan djup ven i ben
Operationer på ytliga vener i ben
Ligatur eller delning av ytliga vener i ben, subfasciell endoskopisk
perforantdelning (SEPS) i ben
Ligatur eller delning av vena saphena magna
Ligatur eller delning av vena saphena parva
Ligatur eller delning av anteriora accessoriska saphenavenen
Exempel:
Ligatur eller delning av
Ligatur eller delning av perforanter i lår
perforanter i ben

Inläggning av stentgraft i vena profunda femoris

Trombolys i vena profunda femoris

VSU10

VSU20
VSU90
VSW
VSW00
VSW10

VSW20
VSW90
VU
VUC
VUC11
VUC21
VUC31
VUC41
VUC42

VUC51
VUC91
VUH
VUH12
VUK
VUK14
VUK24
VUK34

Subfasciell endoskopisk
perforantdelning (SEPS)
i ben
Ligatur eller delning av
varicer

Ligatur eller delning av perforanter i underben
Exempel:
Subfasciell endoskopisk perforantdelning (SEPS) lår
Subfasciell endoskopisk perforantdelning (SEPS) i underben
Exempel:
Ligatur eller delning av varicer i lår
Ligatur eller delning av varicer i underben

Ligatur eller delning av annan ytlig ven i ben
Transposition av ytlig ven i ben
Transposition av vena saphena magna till kontralaterala vena femoralis (Palma)
Resektion, stripping eller flebektomier av ytliga vener i ben
Stripping av vena saphena magna
Stripping av vena saphena parva
Stripping av anteriora accessoriska saphenavenen
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Exempel:
Resektion av perforanter i lår
Resektion av perforanter i underben
Exempel:
Flebektomier i lår
Flebektomier i underben

VUK42

Resektion av
perforanter i ben

VUK55

Flebektomier i ben

VUK92
VUL
VUL10
VUL20
VUL30
VUL40
VUL50
VUL90
VUV

Resektion av annan ytlig ven i ben
Annan öppen operation på ytlig ven i ben
Annan öppen operation på vena saphena magna
Annan öppen operation på vena saphena parva
Annan öppen operation på anteriora accessoriska saphenavenen
Annan öppen operation på perforanter i ben
Annan öppen operation på varicer i ben
Annan öppen operation på annan ytlig ven i ben
Endovenös operation i Innefattar:
Endovenös laserablation (EVLA), radiofrekvensablation (RF),
eller
mechanicochemical ablation (kombinerad mekanisk ablation och
injektionsbehandling
sklerosering), behandling med lim eller ånga, annan endovenös
av ytlig ven i ben

VUV11
VUV12
VUV21
VUV22
VUV31
VUV32
VUV41

Endovenös operation i vena saphena magna
Injektionsbehandling av vena saphena magna
Endovenös operation i vena saphena parva
Injektionsbehandling av vena saphena parva
Endovenös operation i anteriora accessoriska saphenavenen
Injektionsbehandling av anteriora accessoriska saphenavenen
Exempel:
Endovenös operation i
Endovenös operation i perforanter i lår
perforanter i ben

VUV42

Injektionsbehandling av
perforanter i ben

VUV51

Endovenös operation i
varicer i ben

VUV52

Injektionsbehandling av
varicer i ben

VUV91
VUV92
VW
VWA
VWA00
VWB

Endovenös operation i annan ytlig ven i ben
Injektionsbehandling av annan ytlig ven i ben
Reoperationer
Reoperation för sårruptur efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet
Reoperation för sårruptur efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet
Ivännefattar:
Reoperation för ytlig
infektion efter ingrepp Sårinfektion
på aorta, perifera kärl
och lymfsystemet
Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp på aorta, perifera kärl och lymfsystemet
Reoperation för djup infektion efter ingrepp på aorta, perifera kärl och
lymfsystemet
Reoperation för djup infektion efter ingrepp på aorta, perifera kärl och lymfsystemet
Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller
lymfsystemet
Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet

behandling

VWB00
VWC
VWC00
VWD
VWD00
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Endovenös operation i perforanter i underben
Exempel:
Injektionsbehandling av perforanter i lår
Injektionsbehandling av perforanter i underben
Exempel:
Endovenös operation i varicer i lår
Endovenös operation i varicer i underben
Exempel:
Injektionsbehandling av varicer i lår
Injektionsbehandling av varicer i underben
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VWE
VWE00
VWF
VWF00
VWG
VWG00
VWH
VWH00
VWW
VWW00
VX
VXA
VXA10
VXA20
VXA30
VXA40
VXA50
VXA60
VXC
VXC71
VXC91
VXH
VXH72
VXH92
VXK
VXK11
VXK16
VXK21
VXK26
VXK31
VXK36
VXK37
VXK41
VXK46
VXK47
VXK51
VXK56
VXK61
VXK66
VXK67
VXL
VXL00
VXL90

Reoperation för djup blödning efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller
lymfsystemet
Reoperation för djup blödning efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet
Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens efter ingrepp på aorta, perifera
kärl och lymfsystemet
Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens efter ingrepp på aorta, perifera kärl
eller lymfsystemet
Reoperation för trombos eller emboli efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller
lymfsystemet
Reoperation för trombos eller emboli efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller
lymfsystemet
Reoperation för lymfocele efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet
Reoperation för lymfocele efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet
Annan reoperation på aorta, perifera kärl och lymfsystemet
Annan reoperation på aorta, perifera kärl och lymfsystemet
Operationer på lymfsystemet
Exploration av lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
Exploration av cervikala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
Exploration av axillära lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
Exploration av paraortala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
Exploration av iliakala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
Exploration av inguinala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
Exploration av andra lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi
Ligatur eller delning av lymfkärl och ductus thoracicus
Ligatur eller delning av ductus thoracicus
Ligatur eller delning av annat lymfkärl
Anläggande av lymfovenös anastomos från lymfkärl och ductus thoracicus
Anläggande av lymfovenös anastomos från ductus thoracicus
Anläggande av lymfovenös anastomos från annat lymfkärl
Exstirpation, radikal utrymning eller laparoskopisk utrymning av lymfkörtlar
Exstirpation av cervikala lymfkörtlar
Radikal utrymning av cervikala lymfkörtlar
Exstirpation av axillära lymfkörtlar
Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar
Exstirpation av paraaortala lymfkörtlar
Radikal utrymning av paraaortala lymfkörtlar
Laparoskopisk utrymning av paraaortala lymfkörtlar
Exstirpation av iliakala lymfkörtlar
Radikal utrymning av iliakala lymfkörtlar
Laparoskopisk utrymning av iliakala lymfkörtlar
Exstirpation av inguinala lymfkörtlar
Radikal utrymning av inguinala lymfkörtlar
Exstirpation av andra lymfkörtlar
Annan radikal regional lymfkörtelutrymning
Laparoskopisk utrymning av andra lymfkörtlar
Annan öppen operation på lymfsystemet
Annan öppen operation på lymfkörtlar
Annan öppen operation på lymfkärl
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