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Ändringar i och tillägg till  

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ),  

första upplagan 
 

Kumulativ ändringslista 1997-2004                             Uppdaterad 2004-01-01 

 

 

Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

AAA

  

Diagnostiska intrakraniella 

operationer 
Stereotaktiska operationer, se AAG 

AAA

  

Diagnostiska intrakraniella 

operationer 
Implantation av stimuleringsutrustning eller 

injektionsport, se AAW 

Stereotaktiska operationer, se AAG 
Borttagande av intrakraniella elektroder, se 

AEA 

Tillägg av 
korsreferens 

2002-01-01 

AAA20 Intrakraniell tryckmätning AAA20 Inläggande av intrakraniell tryckmätare Ändrad kodtext 2000-01-01 

AAA25 Epidural tryckmätning AAA25 Inläggande av epidural tryckmätare Ändrad kodtext 2000-01-01 

  AAA27 Inläggande av intracerebral tryckmätare Ny kod 2000-01-01 

AAB Exstirpation eller destruktion av 

intrakraniell förändring 

Stereotaktiska operationer, se AAG 

AAB Exstirpation eller destruktion av 

intrakraniell förändring 

Inkl transkraniell operation på hypofysen 

Transsfenoidal operation, se AAE 

Tillägg av 

inklusion 

Ändring av 
korsreferens 

1999-01-01 

AAB Exstirpation eller destruktion av 

intrakraniell förändring 

Inkl transkraniell operation på hypofysen 

Transsfenoidal operation, se AAE 

AAB Exstirpation och destruktion av 

intrakraniell förändring 
Inkl transkraniell operation på hypofysen 

Kraniobasala operationer, se AAE 

Ändrad 
kategoritext 

Ändring av 

korsreferens 

2000-01-01 

AAE10 Transsfenoidal exstirpation eller resektion 
av förändring 

AAE10 Transsfenoidal total eller partiell exstirpation 
av intrakraniell förändring 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

AAE20 Transoral exstirpation eller resektion av 

förändring 

AAE20 Transoral total eller partiell exstirpation av 

intrakraniell förändring 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

  AAE25 Transcervikal total eller partiell exstirpation 
av intrakraniell förändring 

Ny kod 2000-01-01 

AAE30 Translabyrintär exstirpation eller resektion 

av förändring 

AAE30 Translabyrintär total eller partiell exstirpation 

av intrakraniell förändring 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

AAE40 Transtemporal exstirpation eller resektion 
av förändring 

AAE40 Transtemporal total eller partiell exstirpation 
av intrakraniell förändring 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

AAE50 Zygomatikotemporal exstirpation eller 

resektion av förändring 

AAE50 Zygomatikotemporal total eller partiell 

exstirpation av intrakraniell förändring 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

AAF Shuntoperationer på 

hjärnventrikel eller 

intracerebral cysta 

AAF Shuntoperationer på 

hjärnventrikel och intrakraniell 

cysta 

Ändrad 
kategoritext 

1999-01-01 

AAF00 Ventrikulostomi AAF00 Ventrikulostomi 

Externt dränage av hjärnventrikel 

Tillägg av 

förklaring  

1999-01-01 

  AAF35 Inläggande av reservoar för intraventrikulär 
behandling 

Ny kod 1999-01-01 

AAF40 Cystoperitoneal shunt AAF40 Anläggande av shunt mellan intrakraniell 

cysta och peritoneum  

Ändrad kodtext 1999-01-01 

  AAF45 Fenestrering av intrakraniell cysta Ny kod 2000-01-01 

AAF99 Annan shuntoperation på hjärnventrikel AAF99 Annan shuntoperation på hjärnventrikel eller Ändrad kodtext  1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

eller intracerebral cysta  intrakraniell cysta 

AAG20 Stereotaktiskt inläggande av elektroder AAG20 Stereotaktiskt inläggande av elektroder 

Inkl intracerebral stimuleringsutrustning 

(deep brain stimulator) 
Byte av impulsgenerator och borttagande av 

utrustning, se AEA 

Tillägg av 

inklusion och 

korsreferens 

2002-01-01 

AAH  Operationer på kranialnerver AAH Operationer på kranialnerver 

Inläggande av intrakraniell 
stimuleringsutrustning eller injektionsport, 

se AAW01–02 

Tillägg av 

korsreferens 

1999-01-01 

AAH40 Glycerolinjektion mot kranialnerv AAH40 Injektion i kranialnerv Ändrad kodtext 1999-01-01 

AAJ Operationer p g a epilepsi AAJ Operationer pga. epilepsi 
Inläggande av vagusnervs-
stimuleringsutrustning, se ADB00 

Tillägg av 
korsreferens 

2002-01-01 

AAK Rekonstruktiva operationer på 

kranium och dura 

Tilläggskoder för specifikation av 
transplantat eller lambå, se ZZ 

AAK Operationer på kranium och dura 

Pga trauma , se AAD40 

Tilläggskoder för specifikation av 
transplantat och lambå, se ZZ 

Ändrad 

kategoritext 
Tillägg av 

korsreferens 

1999-01-01 

  AAK70 Biopsi av skallben Ny kod 1999-01-01 

  AAK75 Resektion av förändring i skallben Ny kod 1999-01-01 

AAK99 Annan rekonstruktiv operation på kranium 

och dura  

AAK99 Annan operation på kranium eller dura Ändrad kodtext 1999-01-01 

AAM Punktion och dränage vid 

intrakraniella infektioner 

AAM Punktion och dränage vid 

intrakraniella infektioner 

Dränage- och reservoaroperationer på 

hjärnventrikel och intrakraniell cysta,  
se AAF 

Tillägg av 

korsreferens 

1999-01-01 

  AAU Avlägsnande av implantat och 

externt fixationsmaterial från 

skallen 

Ny kategori 2000-01-01 

  AAU00 Avlägsnande av implantat eller externt 
fixationsmaterial från skallen 

Från tänder, under- och överkäke, se EBU–

EHU  

Ny kod 2000-01-01 

AAW Andra intrakraniella 

operationer 

AAW Andra operationer på kranium 

och intrakraniella strukturer 

Ändrad 
kategoritext 

1999-01-01 

AAW Andra operationer på kranium 

och intrakraniella strukturer 

AAW Andra operationer på kranium 

och intrakraniella strukturer 
Byte och borttagande av intrakraniell 

stimuleringsutrustning eller injektionsport, se 
AEA 

Tillägg av 

korsreferens 

2002-01-01 

  AAW01 Inläggande av intrakraniell 

stimuleringsutrustning 

Ny kod 1999-01-01 

  AAW02 Inläggande av intrakraniell injektionsport Ny kod 1999-01-01 

AAW99 Annan intrakraniell operation 
Inkl annan intrakraniell stimulering 

AAW99 Annan operation på kranium eller 
intrakraniell struktur 

Inkl annan intrakraniell stimulering 

Ändrad kodtext 1999-01-01 

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

Tillägg av 
inklusion 

2003-01-01 

ABB50 Dekompression av spinalkanal  

p g a förändring i ryggmärg eller nervrötter 

  Utgår (se ABC) 2000-12-31 

ABC Dekompressiva operationer av 

ryggmärg och nervrötter vid 

degenerativa förändringar i 

ryggraden 

ABC Dekompressiva operationer av 

ryggmärg och nervrötter 
Excision av ben, se NAK, NAR 

Andra operationer på mjuk vävnad, se NAM 

Ändrad 
kategoritext 

Tillägg av 

korsreferenser 

2001-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

ABC30 Dekompression av nervrötter vid 
degenerativa förändringar i halsryggraden 

ABC30 Dekompression av nervrötter i halsryggraden Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC33 Dekompression av nervrötter vid 

degenerativa förändringar i bröstryggraden 

ABC33 Dekompression av nervrötter i bröstryggraden Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC36 Dekompression av nervrötter vid 
degenerativa förändringar i ländryggraden 

ABC36 Dekompression av nervrötter i ländryggraden Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC40 Dekompression av cauda equina vid 

degenerativa förändringar i sakrum 

ABC40 Dekompression av cauda equina i sakrum Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC50 Dekompression av ryggmärg och nervrötter 
vid degenerativa förändringar i 

halsryggraden 

ABC50 Dekompression av ryggmärg och nervrötter i 
halsryggraden 

Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC53 Dekompression av ryggmärg och nervrötter 

vid degenerativa förändringar i 

bröstryggraden 

ABC53 Dekompression av ryggmärg och nervrötter i 

bröstryggraden 

Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC56 Dekompression av ryggmärg och nervrötter 

vid degenerativa förändringar i 
ländryggraden 

ABC56 Dekompression av ryggmärg och nervrötter i 

ländryggraden 

Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC60 Dekompression av ryggmärg vid 

degenerativa förändringar i halsryggraden 

ABC60 Dekompression av ryggmärg i halsryggraden Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC63 Dekompression av ryggmärg vid 
degenerativa förändringar i bröstryggraden 

ABC63 Dekompression av ryggmärg i bröstryggraden Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC66 Dekompression av ryggmärg vid 

degenerativa förändringar i ländryggraden 

ABC66 Dekompression av ryggmärg i ländryggraden Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABC99 Annan dekompressiv operation av 
ryggmärg och/eller nervrötter vid 

degenerativa förändringar 

ABC99 Annan dekompressiv operation av ryggmärg 
och/eller nervrötter  

Ändrad kodtext 2001-01-01 

ABD Operationer på ryggmärg och 

nervrötter p g a smärta och 

funktionella störningar 

ABD Operationer på ryggmärg och 

nervrötter pga smärta och 

funktionella störningar 
Byte och borttagande av spinal 

stimuleringsutrustning eller injektionsport, se 
AEA 

Tillägg av 
korsreferens 

2002-01-01 
 

AC Operationer på perifera 

nerver 
Blockad av perifer nerv, se TAC00 

Femte position (y): 
1   n medianus 

2   n radialis 

3   n ulnaris 
4   n peroneus 

5   n tibialis 

9   annan eller ospecificerad nerv 

AC Operationer på perifera nerver 
Blockad av perifer nerv, se TAC00 
Femte position (y) avser följande nerver: 

1   medianus 

2   radialis 
3   ulnaris 

4   peroneus 

5   tibialis 
6   ischiadicus 

7   plexus lumbalis 

8   plexus brachialis 

9   annan eller ospecificerad nerv 

Tillägg av femte 

position 

2000-01-01 

ACB1y Exstirpation av patologisk förändring från 

perifer nerv 

ACB1y Exstirpation av patologisk förändring från 

perifer nerv 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

ACC Operationer på perifera nerver  

p g a funktionella rubbningar 

ACC Operationer på perifera nerver  

pga funktionella rubbningar 
Operation för thoracic outlet syndrome,  

se GAE40 

Tillägg av 

korsreferens 

2000-01-01 

ACC30 Rekonstruktion av nervplexus 

Operation för thoracic outlet syndrome,  

se GAE40 

  Utgår (ersätts av 

ACC27 och 

ACC28) 

1999-12-31 

  ADB Operationer på vagusnerv 
Vagotomi, se JDG 

Ny kategori 2002-01-01 

  ADB00 Inläggande av vagusnervs-

stimuleringsutrustning  

Byte av impulsgenerator och borttagande av 

Ny kod 2002-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

utrustning, se AEA 

ADW Andra operationer på autonoma 

nervsystemet 
Vagotomi, se JDG 

ADW Andra operationer på autonoma 

nervsystemet 

Korsreferens 

utgår (se ADB) 

2002-01-01 

  AE Diverse operationer på 

nervsystemet 

Nytt avsnitt 2002-01-01 

  AEA Operationer med 

stimuleringsutrustning och 

injektionsport i nervsystemet 
Inkl stimuleringsutrustning och injektionsport 

i AAA, AAG, AAW, ABD, ADB 

Ny kategori 2002-01-01 

  AEA00 Byte av impulsgenerator i 

stimuleringsutrustning i nervsystemet 

Ny kod 2002-01-01 

  AEA20 Borttagande av impulsgenerator i 

stimuleringsutrustning i nervsystemet 

Ny kod 2002-01-01 

  AEA23 Borttagande av intrakraniell elektrod Ny kod 2002-01-01 

  AEA24
  

Borttagande av spinal stimuleringselektrod Ny kod 2002-01-01 

  AEA25

  

Borttagande av vagusnervs-

stimuleringselektrod 

Ny kod 2002-01-01 

  AEA30
  

Byte av inopererad pump i 
injektionsutrustning i nervsystemet 

Ny kod 2002-01-01 

  AEA40

  

Borttagande av inopererad pump i 

injektionsutrustning i nervsystemet 

Ny kod 2002-01-01 

  AEA43 Borttagande av kateter i intrakraniell 
injektionsutrustning 

Ny kod 2002-01-01 

  AEA44 Borttagande av kateter i spinal 

injektionsutrustning 

Ny kod 2002-01-01 

BAA10 Incision av sköldkörteln 
Inkl dränage 

BAA10 Incision av sköldkörteln 
Inkl dränage, avlägsnande av främmande 

kropp 

Tillägg av 
inklusion 

2003-01-01 

BCA15 Incision av binjure 
Inkl dränage 

BCA15 Incision av binjure 
Inkl dränage, avlägsnande av främmande 

kropp 

Tillägg av 
inklusion 

2003-01-01 

  BCA31 Laparoskopisk adrenalektomi, unilateral Ny kod 1998-01-01 

  BCA41 Laparoskopisk adrenalektomi, bilateral Ny kod 1998-01-01 

CAC Operationer på orbitas benvägg CAC Operationer på orbitas benvägg 
Avlägsnande av implantat och externt 

fixationsmaterial, se AAU00, EEU00, EFU00 

Tillägg av 
korsreferens 

2001-01-01 

  CAC42 Dekompression av orbita via koronalt 

angreppssätt 

Ny kod 1999-01-01 

  CAC44 Kombinerad dekompression av orbita Ny kod 1999-01-01 

CCA00 Incision av tårkörtel CCA00 Incision av tårkörtel 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

CCA30 Incision av tårsäck CCA30 Incision av tårsäck 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 
inklusion 

2003-01-01 

  CGD40 Implantation av intrakorneala inlägg 

Vid myopi eller för korrektion av brytningsfel 
vid måttlig keratokonus 

Ny kod 2004-01-01 

CGE20 Termokauterisering av hornhinna CGE20 Termokauterisering av vävnadsförändring i 

hornhinna 

Ändrad kodtext 2002-01-01 

CGE40 Termokauterisering av sklera CGE40 Termokauterisering av vävnadsförändring i 
sklera 

Ändrad kodtext 2002-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

  CGG10 Termokauterisering av kornea Ny kod 1999-01-01 

CGG10 Termokauterisering av kornea CGG10 Korrektion av keratokonus med 

termokauterisering  

Ändrad kodtext 2002-01-01 

CH Operationer i främre 

kammaren, kammarvinkeln, 

iris och ciliarkroppen 

CH Operationer i främre 

kammaren, kammarvinkeln, 

iris och ciliarkroppen 
Avlägsnande av främmande kropp, se CDB 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  CHD60 Djup sklerektomi utan implantat Ny kod 2004-01-01 

  CHD65 Djup sklerektomi med implantat 

Inkl med implantat av kollagen eller 
natriumhyaluronat 

Ny kod 2004-01-01 

CJ Operationer på lins 
Vid samtidig vitrektomi, lägg till tillämplig 

kod, se CKD 

CJ Operationer på lins 
Vid samtidig vitrektomi, lägg till tillämplig 

kod, se CKD 

Avlägsnande av främmande kropp, se CDB 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

CJ Operationer på lins 
Vid samtidig vitrektomi, lägg till tillämplig 

kod, se CKD 
Avlägsnande av främmande kropp, se CDB 

CJ Operationer på lins 
Inkl implantation av linsprotes för korrektion 

av brytningsfel tillsammans med normal, 
naturlig lins (fakisk linsprotes) 

Vid samtidig vitrektomi, lägg till tillämplig 

kod, se CKD 
Avlägsnande av främmande kropp, se CDB 

Tillägg av 
inklusion 

 

2004-01-01 

  CJA Implantation av fakisk linsprotes 
Avlägsnande, se CDB 

Ny kategori 2004-01-01 

  CJA00 Implantation av fakisk linsprotes i främre 
kammare 

Ny kod 2004-01-01 

  CJA10 Implantation av fakisk linsprotes i bakre 

kammare 

Synonymer: Implantable contact lens (ICL), 
posterior chamber refractive lens (PRL) 

Ny kod 2004-01-01 

CK Operationer på åderhinna, 

näthinna och i glaskropp 

CK Operationer på åderhinna, 

näthinna och i glaskropp 
Avlägsnande av främmande kropp, se CDB 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

DM Operationer på sinus maxillaris 

och överkäken 

DM Operationer på sinus maxillaris Ändring av 
avsnittstext i 

översikt s.43 

1999-01-01 

  DAC00 Avlägsnande av främmande kropp från 
ytterörat 

Ny kod 2003-01-01 

DBA00 Incision av hörselgången DBA00 Incision av yttre hörselgången Ändrad kodtext 2000-01-01 

  DDA10 Exploration av hörselbenskedjan Ny kod 1999-01-01 

  DDC00 Borttagande av hörselbensprotes Ny kod 1999-01-01 

  DEC00 Avlägsnande av främmande kropp från 
processus mastoideus eller os temporale 

Ny kod 2003-01-01 

DH Operationer på näsan (exkl 

septum) 

DH Operationer på näsan (exkl. 

septum) 
Operationer begränsade till hud och subkutan 

vävnad, se QA 

Tillägg av 

korsreferens 

2000-01-01 

DHC00 Avlägsnande av främmande kropp från 
näsan 

  Utgår (ersätts av 
DHC05) 

2002-12-31 

  DHC05 Avlägsnande av penetrerande främmande 

kropp från näsan 
Från hud eller subkutan vävnad på näsan, se 

QAC00 

Från näshåla, se TDH10 

Ny kod 2003-01-01 

  DHC10 Avlägsnande av implantat från näsbenet Ny kod 2000-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

DJA00 Incision av nässeptum DJA00 Incision av nässeptum 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 
inklusion 

2003-01-01 

  DLD25 Korrektionsplastik av koanalatresi Ny kod 1999-01-01 

  DPC00 Avlägsnande av främmande kropp från sinus 

frontalis eller sinus sphenoidale 

Ny kod 2003-01-01 

  DQD42 Tyreoplastik 

Isshiki typ I–IV 

Ny kod 2000-01-01 

EAA10 Exstirpation av lokal förändring på läpp EAA10 Exstirpation av lokal förändring på läpp 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

  EBU Avlägsnande av implantat och 

externt fixationsmaterial från 

tänderna 

Ny kategori 2000-01-01 

  EBU00 Avlägsnande av implantat eller externt 

fixationsmaterial från tänderna 

Ny kod 2000-01-01 

  ECU Avlägsnande av implantat och 

externt fixationsmaterial från 

alveolarutskott 

Ny kategori 2000-01-01 

  ECU00 Avlägsnande av implantat eller externt 

fixationsmaterial från alveolarutskott 

Ny kod 2000-01-01 

  EDB30 Koronoidektomi Ny kod 1999-01-01 

  EDC32 Sluten reposition och immobilisation av 
kollum- eller kaputfraktur på underkäke 

Ny kod 1999-01-01 

  EDC34 Sluten reposition och immobilisation av 

korpusfraktur på underkäke 

Ny kod 1999-01-01 

EDC35 Sluten reposition och immobilisation av 

underkäksfraktur 

  Kod utgår 1998-12-31 

   EDC36 Öppen reposition och intern fixation av 

kollum- eller kaputfraktur på underkäke 

Ny kod 1999-01-01 

  EDC38 Öppen reposition och fixation av 

korpusfraktur på underkäke 

Inkl intern eller extern fixation 

Ny kod 1999-01-01 

EDC40 Öppen reposition och osteosyntes av 
underkäksfraktur 

  Kod utgår 1998-12-31 

  EDC42 Rekonstruktion av underkäke med implantat Ny kod 1999-01-01 

EDC45 Rekonstruktion av underkäke EDC45 Rekonstruktion av underkäke med 

bentransplantat 
Tilläggskoder för specifikation av fritt 

mikrovaskulärt bentransplantat, se ZZQ40 

Ändrad kodtext 

Tillägg av 
korsreferens 

1999-01-01 

  EDU Avlägsnande av implantat och 

externt fixationsmaterial från 

underkäke 

Ny kategori 2000-01-01 

  EDU00 Avlägsnande av implantat eller externt 

fixationsmaterial från underkäke 

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

se EGU00 

Ny kod 2000-01-01 

  EEC42 Rekonstruktion av överkäke med implantat Ny kod 1999-01-01 

EEC45 Rekonstruktion av överkäke med 
bentransplantat 

EEC45 Rekonstruktion av överkäke med 
bentransplantat 

Tilläggskoder för specifikation av fritt 

mikrovaskulärt bentransplantat, se ZZQ40 

Tillägg av 
korsreferens 

1999-01-01 

  EEU Avlägsnande av implantat och 

externt fixationsmaterial från 

överkäke 

Ny kategori 2000-01-01 

  EEU00 Avlägsnande av implantat eller externt 

fixationsmaterial från överkäke 

Ny kod 2000-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

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

se EFU00 

EFA10 Exstirpation av tumör i käke EFA10 Exstirpation av tumör i käke 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 
inklusion 

2003-01-01 

EFB40 Exstirpation av osteosyntes- eller 

fixationsmaterial 

  Kod utgår (se 

tillägg av 

korsreferens 
under kod-

gruppen CAC) 

2000-12-31 

  EFU Avlägsnande av implantat och 

externt fixationsmaterial från 

käkar 

Ny kategori 2000-01-01 

  EFU00 Avlägsnande av implantat eller externt 

fixationsmaterial från käkar 

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

Ny kod 2000-01-01 

EGA10 Incision av käkled 

Inkl ev dränage 

EGA10 Incision av käkled 

Inkl dränage, avlägsnande av främmande 

kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

  EGB20 Synovektomi av käkled Ny kod 1999-01-01 

  EGC30 Protesoperation av käkled Ny kod 1999-01-01 

  EGU Avlägsnande av implantat och 

externt fixationsmaterial från 

käkled 

Ny kategori 2000-01-01 

  EGU00 Avlägsnande av implantat eller externt 
fixationsmaterial från käkled 

Ny kod 2000-01-01 

EHB00 Excision av lokal förändring i gom EHB00 Excision av lokal förändring i gom 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

  EHC31 Främre partiell rekonstruktion av gom 
Inkl steg 1 i tvåstegsrekonstruktion av kluven 

gom 

Ny kod 2004-01-01 

  EHC32 Bakre partiell rekonstruktion av gom 
Inkl steg 2 i tvåstegsrekonstruktion av kluven 

gom 

Ny kod 2004-01-01 

  EHU Avlägsnande av implantat och 

externt fixationsmaterial från gom 

Ny kategori 2000-01-01 

  EHU00 Avlägsnande av implantat eller externt 
fixationsmaterial från gom 

Ny kod 2000-01-01 

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

Tillägg av 

korsreferens 

2000-01-01 

EKB00 Exstirpation av lokal förändring i kind EKB00 Exstirpation av lokal förändring i kind 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 
Avlägsnande av främmande kropp från hud 

eller subkutan vävnad av kind, se QAC00 

Tillägg av 

inklusion 
Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

ELB00 Exstirpation eller exploration av lokal 

förändring i spottkörtel 
Inkl enukleation av t ex tumör 

ELB00 Exstirpation eller exploration av lokal 

förändring i spottkörtel 
Inkl enukleation av t.ex. tumör, avlägsnande 

av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

   ENC70 Endoskopisk divertikulohypofaryngostomi 
Endoskopisk divertikuloesofagostomi,  

se JCA12 

Ny kod 1999-01-01 

  FAB22 Perkutant transluminalt avlägsnande av 

främmande kropp från intratorakala vena cava  

Ny kod 1999-01-01 

  FAC22 Perkutan transluminal angioplastik av Ny kod 1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

intratorakala vena cava 

  FAC25 Perkutan transluminal angioplastik av 

intratorakala vena cava med inläggande av 

stent 

Ny kod 1999-01-01 

FAE20 Total cavo-pulmonell förbindelse  
Fontan (modifierad) 

Inkl slutning av ASD eller intra-atrial 

conduit 

FAE20 Total cavo-pulmonell förbindelse  
Fontan (modifierad) 

Inkl konstruktion av intra-atrial conduit eller 

slutning av ASD 

Ändrad 
inklusionstext 

2002-01-01 

  FAE40 Total cavo-pulmonell extrakardiell 

förbindelse  

Ny kod 2001-01-01 

  FBB52 Perkutant transluminalt avlägsnande av 

främmande kropp från arteria pulmonalis  

Ny kod 1999-01-01 

  FBD12 Perkutan transluminal bandsprängning och 

dilatation av arteria pulmonalis 

Ny kod 2001-01-01 

  FBE32 Perkutan transluminal angioplastik av arteria 

pulmonalis 

Ny kod 1999-01-01 

  FBE35 Perkutan transluminal angioplastik av arteria 

pulmonalis med inläggande av stent 

Ny kod 1999-01-01 

  FBE42 Perkutan transluminal rekanalisering av 

arteria pulmonalis 
Tilläggskoder för specifikation av teknik,  

se ZFX, ZXC 

Ny kod 1999-01-01 

FBK00 Slutning av subklavio-pulmonell shunt 
Blalock-Taussig 

Inkl delning 

  Kod utgår (se 
FBK03, FBK13) 

2004-12-31 

FBK10 Slutning av subklavio-pulmonell 
protesshunt 

Inkl delning 

  Kod utgår (se 
FBK03, FBK13) 

2004-12-31 

  FBL50 Aortopulmonell anastomos med delning av 

arteria pulmonalis 
Mee 

Ny kod 2001-01-01 

  FCA45 Perkutant inläggande av stent i aorta 

ascendens 
Inkl nätstent och täckt stent 

Ny kod 1999-01-01 

  FCA83 Avlägsnande av främmande kropp från aorta 

ascendens 

Ny kod 2003-01-01 

  FCA84 Perkutant avlägsnande av främmande kropp 
från aorta ascendens 

Ny kod 2003-01-01 

  FCB35 Perkutant inläggande av stent till aortabågen 

Inkl nätstent och täckt stent 

Ny kod 1999-01-01 

  FCB80 Avlägsnande av främmande kropp från 
aortabågen 

Ny kod 2003-01-01 

  FCB82 Perkutant avlägsnande av främmande kropp 

från aortabågen 

Ny kod 2003-01-01 

  FCC45 Perkutant inläggande av stent i aorta 
descendens 

Inkl nätstent och täckt stent 

Ny kod 1999-01-01 

  FCC80 Avlägsnande av främmande kropp från aorta 

descendens 

Ny kod 2003-01-01 

  FCC82 Perkutant avlägsnande av främmande kropp 

från aorta descendens 

Ny kod 2003-01-01 

  FCD35 Perkutant inläggande av stent i 
torakoabdominala aorta 

Inkl nätstent och täckt stent 

Ny kod 1999-01-01 

  FCD80 Avlägsnande av främmande kropp från 

torakoabdominala aorta 

Ny kod 2003-01-01 

  FCD82 Perkutant avlägsnande av främmande kropp Ny kod 2003-01-01 



 9 

Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

från torakoabdominala aorta 

FCE10 Slutning av aortovenös fistel FCE10 Slutning av förvärvad aortovenös fistel Ändrad kodtext 2002-01-01 

FCE20 Slutning av aortopulmonell fistel FCE20 Slutning av förvärvad aortopulmonell fistel  Ändrad kodtext 2002-01-01 

FCE30 Slutning av aortobronkial fistel FCE30 Slutning av förvärvad aortobronkial fistel Ändrad kodtext 2002-01-01 

FCE40 Slutning av aortoenterisk fistel FCE40 Slutning av förvärvad aortoenterisk fistel Ändrad kodtext 2002-01-01 

FCE96 Annan slutning av förvärvad fistel från 
aorta 

FCE96 Slutning av annan förvärvad fistel från aorta Ändrad kodtext 2002-01-01 

FCW96 Andra operationer på torakala och 

torakoabdominala aorta 

FCW96 Annan operation på torakala och 

torakoabdominala aorta 

Ändrad kodtext 1998-01-01 

FDB00 Operation för enkel TGA 
Inkl slutning av ductus arteriosus 

  Kod utgår (se 
FDB03) 

2004-12-31 

FDB10 Operation för komplicerad TGA 

Inkl slutning av VSD etc 

  Kod utgår (se 

FDB03) 

2004-12-31 

  FDC20 Reparation av truncus arteriosus persistens 
med anastomos från höger kammare till 

arteria pulmonalis 

Lecompte 

Ny kod 2001-01-01 

  FDE31 Torakoskopisk slutning av öppen ductus 
arteriosus 

Ny kod 2001-01-01 

FDE32 Endoskopisk slutning av ductus arteriosus FDE32 Perkutan transluminal tillslutning av ductus 

arteriosus  
Inkl användning av paraplyprotes 

Ändrad kodtext 

Tillägg av 
inklusion 

1999-01-01 

  FDF05 Perkutan transluminal tillslutning av 

aortopulmonella kollateraler 

Ny kod 1999-01-01 

  FDJ42 Perkutan transluminal angioplastik vid 
aortakoarktation 

Inkl rekoarktation 

Ny kod 1999-01-01 

FDM Operation vid kärlring FDM Operation för kärlringsanomali 

vid aortabåge 

Ändrad 
kategoritext 

2000-01-01 

FDM10 Delning av annan kärlring FDM10 Delning av annan kärlringsanomali vid 
aortabågen 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

  FDM11 Torakoskopisk delning av annan 

kärlringsanomali vid aortabågen 

Ny kod 2000-01-01 

FDM96 Annan operation vid kärlring FDM96 Annan operation för kärlringsanomali vid 
aortabågen 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

  FDN Operationer på ductus arteriosus 

för att bevara öppetstående 

Ny kategori 2001-01-01 

  FDN02 Perkutan transluminal inläggning av stent i 

ductus arteriosus 

Ny kod 2001-01-01 

FED Operationer vid skador på 

perikardiet 

FED Reparation av perikardiet Ändrad 

kategoritext 

2001-01-01 

  FED03 Rekonstruktion av perikardiet med patch Ny kod 2001-01-01 

FED96 Annan operation vid skador på perikardiet FED96 Annan reparation av perikardiet Ändrad kodtext 2001-01-01 

FEE10 Excision av patologisk förändring i 

perikardiet 

FEE10 Excision av patologisk förändring i 

perikardiet 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

  FFA02 Perkutan transluminal biopsi av förmak  Ny kod 1999-01-01 

  FFA32 Perkutant transluminalt avlägsnande av 
främmande kropp från förmak 

Ny kod 1999-01-01 

  FFC22 Perkutan transluminal slutning av ASD, 

sekundumtyp 

Inkl användning av paraplyprotes 

Ny kod  1999-01-01 

  FFC32 Perkutan transluminal slutning av ASD, sinus 

venosustyp 

Ny kod 1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

Inkl användning av paraplyprotes 

  FFE02 Anläggande av ASD, perkutant transluminalt 

Rashkind 

Ny kod 1999-01-01 

FFE02 Anläggande av ASD, perkutant 

transluminalt 
Rashkind 

FFE02 Anläggande av ASD, perkutant transluminalt 

Inkl användning av ballongkateter 
Rashkind 

Tillägg av 

inklusion 

2001-01-01 

  FFH22 Perkutan transluminal angioplastik av lungven Ny kod 1999-01-01 

  FFH25 Perkutan transluminal angioplastik av lungven 

med inläggande av stent 

Ny kod  1999-01-01 

  FGA32 Perkutan transluminal vidgning av 

trikuspidalisstenos 

Ny kod 1999-01-01 

  FHB42 Perkutan transluminal slutning av 

ventrikelseptumdefekt 

Ny kod 1999-01-01 

FHD00 Reparation vid komplett atrioventrikulär 

septumdefekt med atrioventrikulär patch 

Rastelli 

FHD00 Reparation av komplett atrioventrikulär 

septumdefekt med atrioventrikulär patch 

 

Ändrad kodtext 

Eponym utgår 

1999-01-01 

FJA10 Transvenös biopsi av höger kammare   Kod utgår 
(ersätts av 

FJA12) 

1998-12-31 

  FJA12 Transvenös biopsi av höger kammare Ny kod (ersätter 
FJA10) 

1999-01-01 

FJA12 Transvenös biopsi av höger kammare FJA12 Perkutan transluminal biopsi av höger 

kammare 

Ändrad kodtext 2002-01-01 

  FJC12 Perkutant transluminalt avlägsnande av 
främmande kropp från höger kammare 

Ny kod 1999-01-01 

  FJE42 Perkutan transluminal dilatation av 

pulmonalisstenos 

Ny kod 1999-01-01 

  FKA32 Perkutan transluminal dilatation av 
mitralisstenos 

Ny kod 1999-01-01 

FLA10 Transvenös eller transarteriell biopsi av 

vänster kammare 

  Kod utgår (ersatt 

av FLA12, ny 
kod 1999-01-01) 

2001-12-31 

  FLA12 Perkutan transluminal biopsi av vänster 

kammare 

Ny kod  1999-01-01 

  FLB12 Perkutant transluminalt avlägsnande av 
främmande kropp från vänster kammare 

Ny kod 1999-01-01 

FLD Operation vid 

vänsterkammaraneurysm 

FLD Reduktion och dilatation av 

vänster kammare 

Ändrad 

kategoritext 

1999-01-01 

  FLD30 Partiell excision av vänster kammare 

Reducerad ventrikelplastik i slutskedet av 
kardiomyopati 

Batista 

Ny kod 1999-01-01 

  FLD50 Plastikoperativ vidgning av vänster kammare 

Inkl vänster latissimus dorsi kardiomyoplastik 

Ny kod 1999-01-01 

FLD96 Annan operation vid 

vänsterkammaraneurysm 

FLD96 Annan operativ reduktion eller dilatation av 

vänster kammare 

Ändrad kodtext 1999-01-01 

  FLE20 Myotomi eller myektomi samt vidgning med 

patch i kammarseptum vid 
utflödesobstruktion i vänster kammare 

Konno (modifierad) 

Ny kod 2001-01-01 

  FLF Transmyokardiell 

laserrevaskularisering från 

vänster kammare 

Ny kategori 1999-01-01 

  FLF00 Transmyokardiell laserrevaskularisering från 

vänster kammare 

Ny kod 1999-01-01 

  FLF12 Perkutan transmyokardiell Ny kod 1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

laserrevaskularisering från vänster kammare 

  FMA32 Perkutan transluminal dilatation av 

aortastenos 

Ny kod 1999-01-01 

FMD40 Implantation av pulmonellt autograft inkl 

koronar reimplantation 
Ross 

FMD40 Aortopulmonell autotransplantation med 

reimplantation av koronarartärer och 
implantation av homotransplantat i 

pulmonalisostiet 

Ross 

Ändrad kodtext 1999-01-01 

FNG Rekanalisering av 

koronarartärer 

FNG Dilatation och rekanalisering av 

koronarartärer 

Ändrad 

kategoritext 

1999-01-01 

  FNG02 Perkutan transluminal koronarangioplastik 

(PTCA) 

Tilläggskoder för specifikation av teknik,  
se ZFX, ZXC 

Ny kod (ersätter 

FNG03) 

 

1999-01-01 

  FNG03 Perkutan transluminal koronarangioplastik 

(PTCA) 

Ny kod 1998-01-01 

FNG03 Perkutan transluminal koronarangioplastik 
(PTCA) 

  Kod utgår 
(ersätts av 

FNG02) 

1998-12-31 

  FNG05 Perkutan transluminal koronarangioplastik 
(PTCA) med inläggande av stent 

Tilläggskoder för specifikation av teknik, 

 se ZFX, ZXC 

Ny kod (ersätter 
FNG06)  

 

1999-01-01 

  FNG06 Perkutan transluminal koronarangioplastik 

(PTCA) med inläggande av stent 

Ny kod 1998-01-01 

FNG06 Perkutan transluminal koronarangioplastik 

(PTCA) med inläggande av stent 

  Kod utgår 

(ersätts av 
FNG05) 

1998-12-31 

  FNG22 Perkutant transluminalt borttagande av 

främmande kropp från koronarartär 

Ny kod 1999-01-01 

  FNJ02 Perkutan transluminal slutning av anomal 
koronarartär 

Inkl coiling 

Ny kod 1999-01-01 

  FNJ12 Perkutan transluminal slutning av 
koronarfistel 

Inkl coiling 

Ny kod 1999-01-01 

FNW97 Annan angioskopisk operation på 

koronarartärerna 

  Kod utgår 

(ersätts av 
FNW98) 

1997-12-31 

  FNW98 Annan angioskopisk operation på 

koronarartärerna 

Ny kod (ersätter 

FNW97) 

1998-01-01 

FNW98 Annan angioskopisk operation på 
koronarartärerna 

FNW98 Annan perkutan transluminal operation på 
koronarartärerna 

Ändrad kodtext 2002-01-01 

  FPB22 Transvenös radiofrekvensablation av aberrant 

retledningsbana eller arytmifokus 

Ny kod 1999-01-01 

FPG00 Inläggande av transvenös cardioverter-
defibrillator med generator 

  Kod utgår 
(ersätts av 

FPG30, FPG33) 

2000-12-31 

  FPG30 Inläggande av transvenös kardioverter-
defibrillator och kammarelelektrod 

Ny kod (ersätter 
FPG00) 

2001-01-01 

  FPG33 Inläggande av transvenös kardioverter-

defibrillator samt förmaks- och 
kammarelelektrod 

Ny kod (ersätter 

FPG00) 

2001-01-01 

  FPG40 Byte av pulsgenerator i transvenöst 

kardioverter-defibrillatorsystem 

Ny kod 2001-01-01 

  FPG43 Byte av elektrod i transvenöst kardioverter-
defibrillatorsystem 

Ny kod 2001-01-01 

  FPJ Revision av pacemaker eller Ny kategori 1998-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

elektrod  

  FPJ00 Revision av pacemaker eller elektrod Ny kod 1998-01-01 

  GAE53 Avlägsnande av främmande kropp från 

bröstväggen 

Ny kod 1999-01-01 

  GAG31 Torakoskopisk operation av diafragmaruptur Ny kod 2004-01-01 

  GBA35 Endoskopisk nedläggning av stent i trakea 
Inkl stent i trakea med nedre änden i 

huvudbronk 

Ny kod 2000-01-01 

  GBB03 Perkutan trakeostomi Ny kod 2002-01-01 

  GCA32 Endoskopisk nedläggning av stent i bronk 
Inkl stent i bronk med övre änden i trakea 

Ny kod 2000-01-01 

GDA Incision, lokal exstirpation och 

sutur av lunga 
Inkl vid främmande kropp eller skada 

GDA  Incision, lokal exstirpation och 

sutur av lunga 
Inkl vid främmande kropp eller skada 

Bronkoskopisk lungbiopsi, se UGC 

Tillägg av 

korsreferens 

2004-01-01 

GDA12 Bronkoskopisk lungbiopsi   Kod utgår (se 

under kategorin 

GDA) 

2003-12-31 

  GDC13 Utvidgad lobektomi eller bilobektomi av 
lunga 

Inkl excision av perikard, förmak, bröstvägg 

eller diafragma 

Ny kod 1999-01-01 

  GEC14 Torakoskopisk resektion av tymus Ny kod 2004-01-01 

  GEC24 Torakoskopisk tymektomi Ny kod 2004-01-01 

  GEC97 Annan torakoskopisk operation på tymus Ny kod 2004-01-01 

HAB00 Exstirpation av förändring i bröstkörtel 
Inkl fistel 

HAB00 Exstirpation av förändring i bröstkörtel 
Inkl fistel, avlägsnande av främmande kropp 

Avlägsnande av främmande kropp från hud 

på bröstkörteln, se QBC00 

Tillägg av 
inklusion 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  HAD60 Byte av bröstprotes Ny kod 1998-01-01 

HAE20 Rekonstruktion av areola med transplantat 

eller lambå 

Inkl lambå med tatuering 

HAE20 Rekonstruktion av areola och mamill med 

transplantat eller lambå 

Inkl lambå med tatuering 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

JAA Operationer på bukväggen 
Korrektion av hängbuk, se QBJ 

JAA Operationer på bukväggen 
Korrektion av hängbuk, se QBJ30 

Ändring av 
korsreferens 

2002-01-01 

JAC11 Laparoskopisk operation av femoralbråck JAC11 Laparoskopisk operation av femoralbråck 

Inkl användande av främmande material 

Tillägg av 

inklusion 

2002-01-01 

  JAC30 Radikaloperation av femoralbråck med 
främmande material 

Ny kod 1998-01-01 

  JAD11 Laparoskopisk operation av ärrbråck 

Inkl användande av främmande material 

Ny kod 2002-01-01 

  JAF11 Laparoskopisk operation av navelbråck 
Inkl användande av främmande material 

Ny kod 2002-01-01 

JAG01 Laparoskopisk operation av annat bråck JAG01 Laparoskopisk operation av annat bråck 

Inkl användande av främmande material 

Tillägg av 

inklusion 

2002-01-01 

JAK Dränage och lavage av bukhålan 
Som enda åtgärd vid t ex abscess eller lokal 
peritonit 

…… 

JAK Dränage och lavage av bukhålan 
Som enda åtgärd t ex vid abscess eller lokal 
peritonit eller som förberedelse till peritoneal 

dialys 
…… 

Ändrad text i 
förklaring 

2001-01-01 

  JAK10 Laparotomi och inläggande av peritoneal 

dialyskateter 

Perkutant inläggande, se TJA33, 
avlägsnande, se TJA35 

Ny kod 2001-01-01 

  JAN Peritonealvenösa Ny kategori 1998-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

shuntoperationer 

  JAN00 Inläggande av peritonealvenös shunt Ny kod 1998-01-01 

  JAN10 Revision av peritonealvenös shunt Ny kod 1998-01-01 

  JAN20 Avlägsnande av peritonealvenös shunt Ny kod 1998-01-01 

  JAP Adherenslösning i bukhålan 
Exkl adherenslösning enbart i syfte att få 

tillgång till målorganet för operationen.  
Delning av adherenser vid tarmobstruktion, 

se JFK, adherenser till uretär, se KBH, 

adherenser till tubor, se LBF 

Ny kategori 1999-01-01 

  JAP00 Adherenslösning i bukhålan Ny kod 1999-01-01 

  JAP01 Laparoskopisk adherenslösning i bukhålan Ny kod 1999-01-01 

JBA10 Biopsi eller exstirpation av förändring i 

diafragma 

JBA10 Biopsi eller exstirpation av förändring i 

diafragma 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

JBA11 Laparoskopisk biopsi eller exstirpation av 

förändring i diafragma 

JBA11 Laparoskopisk biopsi eller exstirpation av 

förändring i diafragma 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

  JCA12 Endoskopisk divertikuloesofagostomi 

Endoskopisk divertikulohypofaryngostomi, 

se ENC70 

Ny kod 1999-01-01 

  JCC11 Torakoskopisk eller laparoskopisk resektion 
av esofagus 

Ny kod (ersätter 
JCC12) 

2003-01-01 

JCC12 Torakoskopisk eller laparoskopisk resektion 

av esofagus 

  Kod utgår 

(ersätts av 
JCC11) 

2002-12-31 

  JDE01 Laparoskopisk gastroenterostomi Ny kod 1999-01-01 

  JFA02 Endoskopisk extraktion av främmande kropp i 

tunntarm 

Ny kod 1998-01-01 

  JFA12 Endoskopisk extraktion av främmande kropp i 

kolon 

Ny kod 1998-01-01 

  JFA60 Strikturplastik i tunntarm Ny kod 1999-01-01 

  JFA63 Strikturplastik i kolon Ny kod 1999-01-01 

  JFA68 Endoskopisk inläggning av stent i kolon Ny kod 2003-01-01 

JFC Tarmanastomoser utan 

resektion 

JFC Tarmanastomos 
Tarmshunt för behandling av övervikt eller 

hyperkolesterolemi, se JFD 

Ändrad 

kategoritext 

Tillägg av 
korsreferens 

1999-01-01 

  JFC40 Ileorektal anastomos Ny kod 1999-01-01 

  JFC41 Laparoskopisk ileorektal anastomos Ny kod 1999-01-01 

  JFC50 Kolorektal anastomos Ny kod 1999-01-01 

  JFC51 Laparoskopisk kolorektal anastomos Ny kod 1999-01-01 

JFE Tunntarmstransplantation 
Operationer på donator, se YJF 

JFE Tunntarmstransplantation 
Operationer på donator, se YJB 

Ändring av 
korsreferens 

1997-04-01 

  JFF40 Appendikostomi Ny kod 1999-01-01 

  JFF41 Laparoskopisk appendikostomi Ny kod 1999-01-01 

JFG Operationer på framlagd tarm 

och ileumreservoar 

Efter urinavledande kirurgi, se KBJ 

JFG Operationer på framlagd tarm 

eller reservoar 

Inkl kontinent ileostomi eller bäckenreservoar 

Efter urinavledande kirurgi, se KBJ 

Ändrad 

kategoritext 
Tillägg av 

inklusion 

1999-01-01 

JFG00 Slutning av enterostomi utan tarmresektion JFG00 Slutning av loopenterostomi utan 

tarmresektion 

Ändrad kodtext 1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

JFG10 Slutning av kolostomi utan tarmresektion JFG10 Slutning av loopkolostomi utan tarmresektion Ändrad kodtext 1999-01-01 

  JFG23 Slutning av enterostomi med anastomos till 

tunntarm  

Ny kod 1999-01-01 

  JFG26 Slutning av enterostomi med anastomos till 

kolon 

Ny kod 1999-01-01 

  JFG29 Slutning av enterostomi med anastomos till 

rektum 

Ny kod 1999-01-01 

  JFG33 Slutning av kolostomi med anastomos till 

kolon 

Ny kod 1999-01-01 

  JFG36 Slutning av kolostomi med anastomos till 

rektum 

Ny kod 1999-01-01 

  JFG53 Revision av ileum-bäckenreservoar Ny kod 1999-01-01 

  JFG56 Revision av kolon-bäckenreservoar Ny kod 1999-01-01 

JFG70 Exstirpation av ileumreservoar med 
konvertering till konventionell ileostomi 

JFG70 Konvertering av kontinent ileostomi till 
konventionell ileostomi  

Ändrad kodtext 1999-01-01 

  JFG73 Exstirpation av ileum-bäckenreservoar 

Inkl med eller utan slutning eller excision av 
anorektal stump 

Tilläggskod för ileostomi, se JFF10, JFF13 

Tilläggskod för ileorektal anastomos,  
se JFC40 

Med konstruktion av ny reservoar,  

se JFC86 
Med rektumexstirpation, se JGB40 

Ny kod 1999-01-01 

  JFG76 Exstirpation av kolon-bäckenreservoar med 

kolorektal eller koloanal anastomos 
Med konstruktion av ny kolon-

bäckenreservoar, se JFG83 

Exstirpation av kolonreservoar med kolostomi 
och distal slutning, se JFB60–63 

Exstirpation av kolon-bäckenreservoar med 

kolostomi och distal slutning, se JGB10 
Exstirpation av kolon-bäckenreservoar och 

anorektal stump, se JGB30 

Ny kod 1999-01-01 

JFG80 Exstirpation av ileumreservoar med 

konstruktion av ny ileumreservoar 

JFG80 Exstirpation av ileumreservoar med 

konstruktion av ny kontinent ileostomi 

Ändrad kodtext 1999-01-01 

  JFG83 Exstirpation av kolon-bäckenreservoar och 

konstruktion av ny reservoar 

Ny kod 1999-01-01 

  JFG86 Exstirpation av ileum-bäckenreservoar och 

konstruktion av ny reservoar 

Ny kod 1999-01-01 

JFG96 Annan operation på framlagd tarm eller 

ileumreservoar 

JFG96 Annan operation på framlagd tarm eller 

reservoar 

Ändrad kodtext 1999-01-01 

  JGA02 Endoskopisk extraktion av främmande kropp i 

rektum 

Ny kod 1998-01-01 

  JGA68 Endoskopisk inläggning av stent i rektum Ny kod  

(OBS! Avvikelse 

från NCSP – 
deras kodförslag 

JGA58 finns 

redan i KKÅ97) 

2003-01-01 

  JGB60 Exstirpation av rektum och ileoanal 

anastomos 

Efter tidigare kolektomi 
Inkl konstruktion av ileoanal reservoar 

Ny kod 2003-01-01 

JHA20 Exstirpation av förändring i analkanalen 

eller perianal vävnad 

Polyp, fissur eller kondylom 

JHA20 Exstirpation av förändring i analkanalen eller 

perianal vävnad 

Polyp, fissur eller kondylom 
Inkl avlägsnande av penetrerande främmande 

kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

  JHB40 Staplad hemorrojdopexi av analprolaps 
För hemorrojder eller analprolaps 

Ny kod 2003-01-01 

JHC Rekonstruktiva ingrepp på anus JHC Rekonstruktiva operationer på 

anus 
Artificiella sfinkter-operationer, se JHE 

Ändrad 

kategoritext 
Tillägg av 

korsreferens 

2001-01-01 

  JHE Inläggande av artificiell 

analsfinkter och relaterade 

operationer 

Ny kategori 2001-01-01 

  JHE10 Inläggande av artificiell analsfinkter Ny kod 2001-01-01 

  JHE20 Revision av artificiell analsfinkter Ny kod 2001-01-01 

  JHE30 Avlägsnande av artificiell analsfinkter Ny kod 2001-01-01 

  JHE96 Annan operation relaterad till inläggande av 
artificiell analsfinkter 

Ny kod 2001-01-01 

JJA40 Excision av förändring i levern 

Inkl enukleation av tumör eller cysta 

JJA40 Excision av förändring i levern 

Inkl enukleation av tumör eller cysta, 

avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

  JJA41 Laparoskopisk excision av förändring i levern 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Ny kod 2003-01-01 

JJC Levertransplantation och 

relaterade operationer 
Rekonstruktion av gallvägar, se JKD 
Rekonstruktion av kärl, se PC 

Hepatektomi från donator, se YJJ 

JJC Levertransplantation och 

relaterade operationer 
Rekonstruktion av gallvägar, se JKD 
Rekonstruktion av kärl, se PC 

Hepatektomi från donator, se YJA 

Ändring av 

korsreferens 

1997-04-01 

JMB10 Reparation av mjältskada 
Inkl vävnadslim etc 

JMB10 Reparation av mjältskada 
Inkl vävnadslim etc., avlägsnande av 

främmande kropp 

Tillägg av 
inklusion 

2003-01-01 

  KAD01 Perkutan endoskopisk resektion av njure Ny kod 2004-01-01 

  KAH31 Perkutan endoskopisk njurbäckenplastik utan 
delning av njurbäcken-uretäravgång 

Ny kod 2004-01-01 

  KAH41 Perkutan endoskopisk njurbäckenplastik med 

delning av njurbäcken-uretäravgång 

Ny kod 2004-01-01 

  KAH54 Perkutan endoskopisk incision eller dilatation 
av kalixhals 

Ny kod 1999-01-01 

  KAH55 Retrograd ureteronefroskopisk incision eller 

dilatation av kalixhals 

Ny kod 1999-01-01 

  KAH81 Perkutan endoskopisk nefropexi Ny kod 2004-01-01 

  KAJ11 Perkutan endoskopisk pyelostomi Ny kod 1999-01-01 

KBJ10 Ureteroenterocutaneostomi 

Bricker 

KBJ10 Ureteroenterocutaneostomi 

Inkl tunntarms- och kolonkonduktor 

Bricker 

Tillägg av 

inklusion 

1999-01-01 

KBJ20 Kontinent ureteroenterocutaneostomi KBJ20 Kontinent ureteroenterocutaneostomi med 

reservoar 

Inkl tunntarms- och kolonkonduktor 

Ändrad kodtext  

Tillägg av 

inklusion 

1999-01-01 

KBV00 Inläggning av uretärkateter KBV00 Öppen inläggning av uretärstent Ändrad kodtext 1999-01-01 

KBV10 Extraktion av uretärstent KBV10 Öppen extraktion av uretärstent Ändrad kodtext 1999-01-01 

  KCJ20 Cystoenterocutaneostomi med reservoar 

Inkl tunntarms- och kolonkonduktor 

Ny kod 1999-01-01 

KCV22 Transuretral blåsevakuering vid blödning 
Exkl postoperativ blödning, se KWE02 

Inkl ev koagulation  

KCV22 Transuretral blåsevakuering vid blödning  
Exkl postoperativ blödning, se KWE02 

Inkl ev. koagulation 

Ellik 

Tillägg av 
eponym 

1999-01-01 

KDG40 Suprapubisk uretrocystopexi med sutur eller 

vävnadslim 

KDG40 Suprapubisk uretrocystopexi med sutur, 

klammer eller vävnadslim 

Ändrad kodtext 1998-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

 

  KDG41 Perkutan endoskopisk suprapubisk 

uretrocystopexi med sutur, klammer eller 

vävnadslim 

Ny kod 1998-01-01 

KDH Rekonstruktiva operationer på 

uretra 

KDH Rekonstruktiva operationer på 

uretra 
Artificiella sfinkter-operationer, se KDK 

Tillägg av 
korsreferens 

2001-01-01 

KDV21 Parauretral injektionsbehandling vid 

inkontinens 

KDV21 Parauretral injektionsbehandling Ändrad kodtext 1999-01-01 

KDV22 Submukös injektionsbehandling vid 
inkontinens 

KDV22 Transluminal endoskopisk submukös uretral 
injektion 

Ändrad kodtext 1999-01-01 

  KEC01 Perkutan endoskopisk radikal prostatektomi Ny kod 2001-01-01 

  KFA50 Avlägsnande av främmande kropp från 

skrotum eller skrotalinnehåll 

Ny kod 2003-01-01 

KGH30 Resektion eller ligatur av vena dorsalis 

penis 

KGH30 Resektion eller ligatur av penisven Ändrad kodtext 1999-01-01 

  KGH33 Revaskularisering av penisartär Ny kod 1999-01-01 

  KKA01 Perkutan exploration av retroperitoneala 
rummet 

Ny kod 2003-01-01 

LAB00 Ovariotomi  LAB00 Ovariotomi  

Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

LAB01 Laparoskopisk ovariotomi LAB01 Laparoskopisk ovariotomi 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 
inklusion 

2003-01-01 

LAC10 Fenestrering eller marsupialisation av 

ovarialcysta 

LAC10 Fenestrering av ovarialcysta Ändrad kodtext 2004-01-01 

LAC11 Laparoskopisk fenestrering eller 

marsupialisation av ovarialcysta 

LAC11 Laparoskopisk fenestrering av ovarialcysta Ändrad kodtext 2004-01-01 

  LAF20 Transvaginal salpingo-ooforektomi 

Tilläggskod för bilateral operation, se ZXA 

Ny kod 1999-01-01 

LBA Punktion av äggledare och 

endoskopiska operationer på 

äggledare 

Inkl ultraljudsledda ingrepp 

Falloposkopi, se ULB02 
Punktionsbiopsi av tuba, se TLB00 

LBA Punktion och endoskopi av 

äggledare 

Inkl ultraljudsledda ingrepp 

Falloposkopi, se ULB02 

Punktionsbiopsi av tuba, se TLB00 

Ändrad 
kategoritext 

1999-01-01 

  LBA01 Laparoskopisk punktion av äggledare Ny kod 1999-01-01 

LBA96 Annan punktion av äggledare eller 

endoskopisk operation på äggledare 

  Kod utgår 1998-12-31 

LBA97 Annan laparoskopisk punktion av äggledare   Kod utgår 1998-12-31 

LBA98 Annan transluminal endoskopisk operation 

på äggledare 

  Kod utgår 1998-12-31 

LDB00 Exstirpation av förändring i portio eller 

cervix uteri 
T ex av polyp 

LDB00 Exstirpation av förändring i portio eller 

cervix uteri 
T ex av polyp 

Inkl avlägsnande av penetrerande 

främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

LEB10 Exstirpation av förändring i vagina 

Inkl av ulceration, cysta eller benign tumör 

LEB10 Exstirpation av förändring i vagina 

Inkl av ulceration, cysta eller benign tumör, 

avlägsnande av penetrerande främmande 
kropp 

Avlägsnande av främmande kropp från 

vagina under barndomen, se TLE10 

Tillägg av 

inklusion 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

LFB10 Excision av lokal förändring i vulva och 

perineum 

Inkl av tumör eller ulceration 

LFB10 Excision av lokal förändring i vulva eller 

perineum 

Inkl av tumör eller ulceration, avlägsnande 
av penetrerande främmande kropp 

Ändring av 

kodtext 

Tillägg av 
inklusion 

2003-01-01 

  MAJ Reduktion av multipel graviditet Ny kategori 2001-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

  MAJ00 Reduktion av multipel graviditet med ett 
foster 

Ny kod 2001-01-01 

  MAJ10 Reduktion av multipel graviditet med fler än 

ett foster 

Ny kod 2001-01-01 

NAK Operationer på kotor 
Tilläggskod för bentransplantat, se NAN 

Operationer vid infektion, se NAS 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 
NAT 

Inkl operationer vid pseudartros 

NAK Operationer på kotor 
Inkl operationer vid pseudartros 

Tilläggskod för bentransplantat, se NAN 

Operationer vid infektion, se NAS 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NAT 

Avlägsnande av främmande kropp, se NAT09 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

  NAK49 

 

Kotplastik 
Vertebroplastik 

Med cement 

Inkl perkutan kotplastik 

Ny kod 2003-01-01 

NAL Operationer på muskler och 

senor i kotpelaren och nacken 

NAL Operationer på muskler och 

senor i kotpelaren och nacken 
Avlägsnande av främmande kropp, se NAT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NAM Operationer på fascior och 

bursor i kotpelaren och nacken 
Inkl ganglion 

NAM Operationer på fascior och 

bursor i kotpelaren och nacken 
Inkl ganglion 
Avlägsnande av främmande kropp, se NAT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  NAS69 Incision och debridering vid diskit Ny kod 1999-01-01 

NAT09 Spinal korrektion med internt 
korrektionsinstrument 

  Kod utgår 
(ersätts av 

NAT19, NAT29) 

1998-12-31 

  NAT09 Avlägsnande av främmande kropp från 

vävnad i kotpelaren eller nacken 

Ny kod 

(OBS! Koden 
NAT09 med 

kodtext ”Spinal 

korrektion med 
internt korrek-

tionsinstrument” 

utgick 1998-12-
31 och ersattes 

av NAT19 och 

NAT29) 

2003-01-01 

  NAT19 Spinal korrektion med främre 

korrektionsinstrument 

Ny kod (ersätter 

NAT09) 

1999-01-01 

  NAT29 Spinal korrektion med bakre 

korrektionsinstrument 

Ny kod (ersätter 

NAT09) 

1999-01-01 

NBE Operationer på ledkapslar och 

ledband i skulderled 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NBT 

NBE Operationer på ledkapslar och 

ledband i skulderled 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NBT 
Avlägsnande av främmande kropp, se NBT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NBF2y Operation för osteokondrit i 

humeroskapularled 

NBF2y Fixation av ledytefragment i 

humeroskapularled  
Inkl fragment av brosk eller brosk och ben 

vid osteokondrit eller traumatisk skada 

Ändrad kodtext  

Tillägg av 
inklusion 

1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

NBK Operationer på ben i axel och 

överarm 
Tilläggskod för bentransplantat, se NBN 

Operationer vid infektion, se NBS 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 
NBT 

Inkl operationer vid pseudartros 

NBK Operationer på ben i axel och 

överarm 
Inkl operationer vid pseudartros 

Tilläggskod för bentransplantat, se NBN 

Operationer vid infektion, se NBS 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NBT 

Avlägsnande av främmande kropp, se NBT09 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

NBL Operationer på muskler och 

senor i axel och överarm 

NBL Operationer på muskler och 

senor i axel och överarm 
Avlägsnande av främmande kropp, se NBT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NBM Operationer på fascior, 

senskidor och bursor i axel och 

överarm 

NBM Operationer på fascior, senskidor 

och bursor i axel och överarm 
Avlägsnande av främmande kropp, se NBT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  NBQ01 Exartikulation i intertorakoskapularled Ny kod 1999-01-01 

  NBQ02 Exartikulation i humeroskapularled Ny kod (ersätter 

NBQ09) 

1999-01-01 

  NBQ03 Amputation av överarm Ny kod (ersätter 
NBQ19) 

1999-01-01 

NBQ09 Exartikulation i humeroskapularled   Kod utgår 

(ersätts av 

NBQ02) 

1998-12-31 

NBQ19 Amputation av överarm   Kod utgår 

(ersätts av 

NBQ03) 

1998-12-31 

  NBT09 Avlägsnande av främmande kropp från 

vävnad i axel eller överarm 

Ny kod 2003-01-01 

NCE Operationer på ledkapslar och 

ledband i armbågsled 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 
NCT 

NCE Operationer på ledkapslar och 

ledband i armbågsled 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 
NCT 

Avlägsnande av främmande kropp, se 

NCT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NCF2y Operation för osteokondrit i armbågsled NCF2y Fixation av ledytefragment i armbågsled 

Inkl fragment av brosk eller brosk och ben 

vid osteokondrit eller traumatisk skada  

Ändrad kodtext  

Tillägg av 

inklusion 

1999-01-01 

NCK Operationer på ben i armbåge 

och underarm 
Tilläggskod för bentransplantat, se NCN 

Operationer vid infektion, se NCS 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 
NCT 

Inkl operationer vid pseudartros 

NCK Operationer på ben i armbåge 

och underarm 
Inkl operationer vid pseudartros 

Tilläggskod för bentransplantat, se NCN 

Operationer vid infektion, se NCS 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NCT 

Avlägsnande av främmande kropp, se 
NCT09 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

NCL Operationer på muskler och 

senor vid armbåge och i 

underarm 

NCL Operationer på muskler och 

senor vid armbåge och i 

underarm 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NCT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  NCL49 Sutur eller reinsertion av sena vid armbåge 

eller i underarm 

Ny kod 1997-04-01 

NCM Operationer på fascior, 

senskidor och bursor i armbåge 

och underarm 
Inkl ganglion 

NCM Operationer på fascior, senskidor 

och bursor i armbåge och 

underarm 
Inkl ganglion  
Avlägsnande av främmande kropp, se 
NCT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  NCT09 Avlägsnande av främmande kropp från Ny kod 2003-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

vävnad i armbåge eller underarm 

NDE Operationer på ledkapslar och 

ledband i hand- och fingerleder 
Komplexa korrektioner vid deformitet,  

se NDT 

NDE Operationer på ledkapslar och 

ledband i hand- och fingerleder 
Komplexa korrektioner vid deformitet,  

se NDT 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NDT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NDF2y Operation för osteokondrit i hand- eller 

fingerled 

NDF2y Fixation av ledytefragment i hand- eller 

fingerled 
Inkl fragment av brosk eller brosk och ben 

vid osteokondrit eller traumatisk skada 

Ändrad kodtext  

Tillägg av 
inklusion 

1999-01-01 

  NDG Femte position (y): 
0      Radiokarpalled 

1      Interkarpalled 

2      Första karpometakarpalled 
3      Annan karpometakarpalled 

4      Första metakarpofalangealled 

5      Annan metakarpofalangealled 
6      Interfalangealled 

7      Annan led i hand 

9      Ospecificerad led i hand 

Femte position 
(y) införs 

1999-01-01 

NDG09 Excisionsartroplastik i hand- eller fingerled NDG0y Excisionsartroplastik i hand- eller fingerled Ändrad kod i 
femte position 

1999-01-01 

NDG19 Interpositionsartroplastik i hand- eller 

fingerled 

NDG1y Interpositionsartroplastik i hand- eller 

fingerled 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NDG29 Annan artroplastik i hand- eller fingerled 

utan protes 

NDG2y Annan artroplastik i hand- eller fingerled 

utan protes 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NDG49 Artrodes av hand- eller fingerled med intern 

fixation 

NDG4y Artrodes av hand- eller fingerled med intern 

fixation 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NDG59 Artrodes av hand- eller fingerled med 

extern fixation 

NDG5y Artrodes av hand- eller fingerled med extern 

fixation 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NDG99 Annan excision, rekonstruktion eller 

artrodes av hand- eller fingerled 

NDG9y Annan excision, rekonstruktion eller artrodes 

av hand- eller fingerled 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NDK Operationer på ben i handled 

och hand 
Tilläggskod för bentransplantat, se NDN 

Operationer vid infektion, se NDS 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NDT 

Inkl operationer vid pseudartros 

NDK Operationer på ben i handled och 

hand 
Inkl operationer vid pseudartros 

Tilläggskod för bentransplantat, se NDN 
Operationer vid infektion, se NDS 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NDT 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NDT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NDL Operationer på muskler och 

senor vid handled och i hand 

NDL Operationer på muskler och 

senor vid handled och i hand 
Avlägsnande av främmande kropp, se 
NDT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  NDL49 Sutur eller reinsertion av sena vid handled 

eller i hand 

Ny kod 1997-04-01 

NDM Operationer på fascior, 

senskidor och bursor i handled 

och hand 
Inkl ganglion 

Dekompression av perifera nerver, se AAC 

NDM Operationer på fascior, senskidor 

och bursor i handled och hand 
Inkl ganglion 

Dekompression av perifera nerver, se ACC 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NDT09 

Ändring av 

korsreferens 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

  NDT09 Avlägsnande av främmande kropp från 

vävnad i handled eller hand 

Ny kod 2003-01-01 

NEA Explorativa operationer på 

bäckenet 
Inkl biopsi 

NEA Explorativa operationer på 

bäckenet 
Inkl diagnostisk artroskopi, biopsi 

Tillägg av 

inklusion  

Femte position 

(y) införs 

2000-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

Biopsi av hud och subkutan vävnad,  
se kapitel Q 

Operationer vid infektion, se NES 

 

Biopsi av hud och subkutan vävnad,  
se kapitel Q 

Operationer vid infektion, se NES 

Femte position (y): 
0 Perkutan 

1 Artroskopisk 

2 Öppen 
9 Ospecificerad 

 

NEA09 Exploration av mjukdelar i bäckenet NEA0y Exploration av mjukdelar i bäckenet Ändrad kod i 

femte position 

2000-01-01 

NEA19 Exploration av bäckenled NEA1y Exploration av bäckenled 
Inkl diagnostisk artroskopi 

Ändrad kod i 
femte position 

Tillägg av 

inklusion 

2000-01-01 

NEA29 Biopsi av mjukdelar eller led i bäckenet NEA2y Biopsi av mjukdelar eller led i bäckenet Ändrad kod i 

femte position 

2000-01-01 

NEA39 Biopsi av bäckenben NEA3y Biopsi av bäckenben Ändrad kod i 

femte position 

2000-01-01 

NEG Excision, rekonstruktion och 

artrodes av bäckenled 
Ledprotes, se NEB och NEC 

NEG Excision, rekonstruktion och 

artrodes av bäckenled 
Ledprotes, se NFB och NFC 

Ändring av 

korsreferens 

1997-04-01 

NEK Operationer på ben i bäckenet 
Tilläggskod för bentransplantat, se NEN 
Operationer vid infektion, se NES 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NET 

NEK Operationer på ben i bäckenet 
Tilläggskod för bentransplantat, se NEN 
Operationer vid infektion, se NES 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NET 
Avlägsnande av främmande kropp, se NET09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NEL Operationer på muskler och 

senor i bäckenet 

NEL Operationer på muskler och 

senor i bäckenet 
Avlägsnande av främmande kropp, se NET09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NEM Operationer på fascior och 

bursor i bäckenet 

NEM Operationer på fascior och 

bursor i bäckenet 
Avlägsnande av främmande kropp, se NET09 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

  NET09 Avlägsnande av främmande kropp från 

vävnad i bäckenet 

Ny kod 2003-01-01 

  NFC20 Sekundär totalprotes i höftled utan cement, 
alla delar reviderade 

Ny kod 1998-01-01 

  NFC21 Sekundär totalprotes i höftled utan cement,  

cuprevision 

Ny kod 1998-01-01 

  NFC22 Sekundär totalprotes i höftled utan cement,  
stamrevision 

Ny kod 1998-01-01 

  NFC23 Sekundär totalprotes i höftled utan cement, 

revision av annan del 

Ny kod 1998-01-01 

NFC29 Sekundär totalprotes i höftled utan cement 
Inkl komponent av totalprotes 

NFC29 Sekundär totalprotes i höftled utan cement, 
annan eller ospecificerad 

Inkl komponent av totalprotes 

Ändrad kodtext 1998-01-01 

  NFC30 Sekundär totalprotes i höftled med 
hybridteknik, alla delar reviderade 

Ny kod 1998-01-01 

  NFC31 Sekundär totalprotes i höftled med 

hybridteknik, cuprevision 

Ny kod 1998-01-01 

  NFC32 Sekundär totalprotes i höftled med 
hybridteknik, stamrevision 

Ny kod 1998-01-01 

  NFC33 Sekundär totalprotes i höftled med 

hybridteknik, revision av annan del 

Ny kod 1998-01-01 

NFC39 Sekundär totalprotes i höftled med 
hybridteknik 

Inkl komponent av totalprotes 

NFC39 Sekundär totalprotes i höftled med 
hybridteknik, annan eller ospecificerad 

Inkl komponent av totalprotes 

Ändrad kodtext 1998-01-01 

  NFC40 Sekundär totalprotes i höftled med cement, Ny kod 1998-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

alla delar reviderade 

  NFC41 Sekundär totalprotes i höftled med cement, 

cuprevision 

Ny kod 1998-01-01 

  NFC42 Sekundär totalprotes i höftled med cement, 

stamrevision 

Ny kod 1998-01-01 

  NFC43 Sekundär totalprotes i höftled med cement, 

revision av annan del 

Ny kod 1998-01-01 

NFC49 Sekundär totalprotes i höftled med cement NFC49 Sekundär totalprotes i höftled med cement, 

annan eller ospecificerad 

Ändrad kodtext 1998-01-01 

  NFE Operationer på ledkapslar och 

ligament i höftled 

Ny kategori 1998-01-01 

NFE Operationer på ledkapslar och 

ligament i höftled 

NFE Operationer på ledkapslar och 

ligament i höftled 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NFT 
Avlägsnande av främmande kropp, se NFT09 

Tillägg av 

korsreferenser 

2003-01-01 

  NFE91 Operation på ledkapslar och ligament i 

höftled, artroskopisk 

Ny kod 1998-01-01 

  NFE92 Operation på ledkapslar och ligament i 
höftled, öppen 

Ny kod 1998-01-01 

  NFE99 Operation på ledkapslar och ligament i 

höftled, ospecificerad 

Ny kod 1998-01-01 

NFF2y Operation för osteokondrit i höftled NFF2y Fixation av ledytefragment i höftled 
Inkl fragment av brosk eller brosk och ben 

vid osteokondrit eller traumatisk skada 

Ändrad kodtext  
Tillägg av 

inklusion 

1999-01-01 

NFK Operationer på femur 
Tilläggskod för bentransplantat, se NFN 

Operationer vid infektion, se NFS 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 
NFT 

Inkl operationer vid pseudartros 

NFK Operationer på femur 
Inkl operationer vid pseudartros 

Tilläggskod för bentransplantat, se NFN 

Operationer vid infektion, se NFS 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NFT 

Avlägsnande av främmande kropp, se NFT09 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

NFL Operationer på muskler och 

senor i höft och lår 

NFL Operationer på muskler och 

senor i höft och lår 
Avlägsnande av främmande kropp, se NFT09 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

NFM Operationer på fascior och 

bursor i höft och lår 

NFM Operationer på fascior och 

bursor i höft och lår 
Avlägsnande av främmande kropp, se NFT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  NFS39 Incision och debridering vid 
mjukdelsinfektion i höft eller lår med 

implantation av läkemedel 

Ny kod 1998-01-01 

  NFT09 Avlägsnande av främmande kropp från 
vävnad i höft eller lår 

Ny kod 2003-01-01 

NGD Operationer på menisker i 

knäled 

NGD Operationer på menisker i knäled 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NGT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NGE Operationer på ledkapslar och 

ligament i knäled 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NGT 

NGE Operationer på ledkapslar och 

ligament i knäled 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NGT 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NGT09 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

NGF2y Operation för osteokondrit i knäled NGF2y Fixation av ledytefragment i knäled 

Inkl fragment av brosk eller brosk och ben 
vid osteokondrit eller traumatisk skada 

Ändrad kodtext 

Tillägg av 
inklusion 

1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

NGK Operationer på ben i knä och 

underben 
Tilläggskod för bentransplantat, se NGN 

Operationer vid infektion, se NGS 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 
NGT 

NGK Operationer på ben i knä och 

underben 
Tilläggskod för bentransplantat, se NGN 

Operationer vid infektion, se NGS 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 
NGT 

Avlägsnande av främmande kropp, se 

NGT09 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

NGL Operationer på muskler och 

senor i knä och underben 

NGL Operationer på muskler och 

senor i knä och underben 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NGT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NGM Operationer på fascior och 

bursor i knä och underben 
Inkl ganglion 

NGM Operationer på fascior och 

bursor i knä och underben 
Inkl ganglion 

Avlägsnande av främmande kropp, se 

NGT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  NGT09 Avlägsnande av främmande kropp från 

vävnad i knä eller underben 

Ny kod 2003-01-01 

NH Operationer på fotled och fot NH Operationer på fotled och fot 
Inkl akillessenan 

Tillägg av 

inklusion 

1999-01-01 

  NHB69 Primär protes i första 

metatarsofalangealleden 

Ny kod 1999-01-01 

  NHB79 Primär protes i annan metatarsofalangealled Ny kod 1999-01-01 

  NHC69 Sekundär protes i första metatarsofalangeal-

leden 

Ny kod 1999-01-01 

  NHC79 Sekundär protes i annan metatarsofalangeal-

led 

Ny kod 1999-01-01 

NHE Operationer på ledkapslar och 

ledband i fotled och fot 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NHT 

NHE Operationer på ledkapslar och 

ledband i fotled och fot 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NHT 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NHT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NHE4y Rekonstruktion av fotled eller fot utan 
främmande material 

NHE4y Rekonstruktion av ligament i fotled eller fot 
utan främmande material 

Ändring av 
kodtext 

2004-01-01 

NHF2y Operation för osteokondrit i fotled eller fot NHF2y Fixation av ledytefragment i fotled eller fot 

Inkl fragment av brosk eller brosk och ben 

vid osteokondrit eller traumatisk skada 

Ändrad kodtext  

Tillägg av 

inklusion 

1999-01-01 

  NHG Femte position (y): 

0 Talokruralled 

1 Subtalarled 

2 Trippelfusion 

3 Tarsalled 

4 Första tarsometatarsalled 
5 Annan tarsometatarsalled 

6 Första metatarsofalangealled 

7 Annan metatarsofalangealled 
8 Interfalangealled 

9 Annan eller ospecificerad led 

Femte position 

(y) införs 

1999-01-01 

NHG09 Excisionsartroplastik i fotled eller fot NHG0y Excisionsartroplastik i fotled eller fot Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHG19 Interpositionsartroplastik i fotled eller fot NHG1y Interpositionsartroplastik i fotled eller fot Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHG29 Annan artroplastik i fotled eller fot utan 

protes 

NHG2y Annan artroplastik i fotled eller fot utan 

protes 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHG39 Artrodes av fotens leder utan 

fixationsmaterial 

NHG3y Artrodes av fotens leder utan 

fixationsmaterial 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHG49 Artrodes av fotens leder med intern fixation NHG4y Artrodes av fotens leder med intern fixation Ändrad kod i 1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

femte position 

NHG59 Artrodes av fotens leder med extern fixation NHG5y Artrodes av fotens leder med extern fixation Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHG99 Annan excision, rekonstruktion eller 

artrodes av fotens leder 

NHG9y Annan excision, rekonstruktion eller artrodes 

av fotens leder 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHK Operationer på ben i fotled och 

fot 
Tilläggskod för bentransplantat, se NHN 

Operationer vid infektion, se NHS 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NHT 

NHK Operationer på ben i fotled och 

fot 
Tilläggskod för bentransplantat, se NHN 

Operationer vid infektion, se NHS 
Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NHT 

Femte position (y): 
0 Laterala malleolen 

1 Mediala malleolen 

2 Båda malleolerna 
3 Båda malleolerna och bakre tibiakanten 

4 Talus 

5 Kalkaneus 
6 Annat tarsalben 

7 Metatarsalben 

8 Tå 
9 Annat eller ospecificerat ben 

Femte position 

(y) införs 

1999-01-01 

NHK Operationer på ben i fotled och 

fot 
Tilläggskod för bentransplantat, se NHN 
Operationer vid infektion, se NHS 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NHT 

NHK Operationer på ben i fotled och 

fot 
Tilläggskod för bentransplantat, se NHN 
Operationer vid infektion, se NHS 

Komplexa korrektioner vid deformitet, se 

NHT 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NHT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NHK09 Excision av benfragment av fotled eller fot 

Inkl sekvesterotomi 

NHK0y Excision av benfragment av fotled eller fot 

Inkl sekvesterotomi 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHK19 Partiell eller total excision av ben i fotled 

eller fot 

Inkl av exostos utanför led 

NHK1y Partiell eller total excision av ben i fotled 

eller fot 

Inkl av exostos utanför led 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHK29 Fenestrering av ben i fotled eller fot NHK2y Fenestrering av ben i fotled eller fot Ändrad kod i 
femte position 

1999-01-01 

NHK39 Curettage av bencysta i fotled eller fot NHK3y Curettage av bencysta i fotled eller fot Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHK49 Epifyseodes av fotled eller fot NHK4y Epifyseodes av fotled eller fot Ändrad kod i 
femte position 

1999-01-01 

NHK59 Vinklings-, rotations- eller 

förskjutningsosteotomi på fotled eller fot 

NHK5y Vinklings-, rotations- eller 

förskjutningsosteotomi på fotled eller fot 

Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHK69 Förkortnings- eller förlängningsosteotomi 
på fotled eller fot 

NHK6y Förkortnings- eller förlängningsosteotomi på 
fotled eller fot 

Ändrad kod i 
femte position 

1999-01-01 

NHK79 Bentransportoperation på fotled eller fot NHK7y Bentransportoperation på fotled eller fot Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHK89 Epifysdistraktion på fotled eller fot NHK8y Epifysdistraktion på fotled eller fot Ändrad kod i 
femte position 

1999-01-01 

NHK99 Annan operation på ben i fotled eller fot NHK9y Annan operation på ben i fotled eller fot Ändrad kod i 

femte position 

1999-01-01 

NHL Operationer på muskler och 

senor av fotled och fot 

NHL Operationer på muskler och 

senor av fotled och fot 
Avlägsnande av främmande kropp, se 

NHT09 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

NHM Operationer på fascior, 

senskidor och bursor i fotled och 

fot 
Inkl ganglion 

NHM Operationer på fascior, senskidor 

och bursor i fotled och fot 
Inkl ganglion 

Avlägsnande av främmande kropp, se 

NHT09 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

  NHT09 Avlägsnande av främmande kropp från 

vävnad i fotled eller fot 

Ny kod 2003-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

PAC Sutur av artärer avgående från 

aortabågen och dess grenar 

PAC Sutur av artärer avgående från 

aortabågen och dess grenar 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Avlägsnande av endovaskulärt implantat, se 

PAR 

Tillägg av 
inklusion 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  PAU70 Exploration av tidigare rekonstruktion på 

artärer avgående från aortabågen eller dess 

grenar 

Ny kod 2000-01-01 

  PAU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i 
bypass från a carotis, a subclavia eller a 

axillaris 

Ny kod 2001-01-01 

  PAU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 
från a carotis, a subclavia eller a axillaris 

Ny kod 2001-01-01 

PAU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion på artärer avgående från 

aortabågen eller dess grenar 

PAU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion på artärer avgående från 

aortabågen eller dess grenar 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Avlägsnande av endovaskulärt implantat, se 

PAR 

Tillägg av 

inklusion 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

PBC Sutur av artärer i övre 

extremiteten 

PBC Sutur av artärer i övre 

extremiteten 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

  PBU70 Exploration av tidigare rekonstruktion på 
artärer i övre extremiteten 

Ny kod 2000-01-01 

  PBU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i 

bypass från artär i övre extremitet 

Ny kod 2001-01-01 

  PBU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 

från artär i övre extremitet 

Ny kod 2001-01-01 

PBU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion på artärer i övre extremiteten 

PBU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion på artärer i övre extremiteten 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 

2003-01-01 

PCC Sutur av suprarenala bukaorta 

och visceralartärer 

PCC Sutur av suprarenala bukaorta 

och visceralartärer 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Avlägsnande av endovaskulärt implantat, se 
PCR 

Tillägg av 

inklusion 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

PCQ Inläggande av endovaskulärt 

implantat i visceralartärer 

PCQ Inläggande av endovaskulärt 

implantat i suprarenala bukaorta 

och visceralartärer 

Ändrad 

kategoritext 

1999-01-01 

  PCQ10 Inläggande av endovaskulärt implantat i 

suprarenala bukaorta 

Ny kod 1999-01-01 

PCR Uttagning av endovaskulärt 

implantat från visceralartärer 

PCR Uttagning av endovaskulärt 

implantat från suprarenala 

bukaorta och visceralartärer 

Ändrad 

kategoritext 

1999-01-01 

  PCR10 Uttagning av endovaskulärt implantat från 

suprarenala bukaorta 

Ny kod 1999-01-01 

  PCU70 Exploration av tidigare rekonstruktion på 

suprarenala bukaorta eller visceralartärer 

Ny kod 2000-01-01 

  PCU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i 

bypass från suprarenala bukaorta eller 
visceralartärer 

Ny kod 2001-01-01 

  PCU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 

från suprarenala bukaorta eller 
visceralartärer 

Ny kod 2001-01-01 

PCU87 Injektion av läkemedel eller ockluderande 

material i bypass från suprarenala bukaorta 

och visceralartärer 

PCU87 Injektion av läkemedel i bypass från 

suprarenala bukaorta eller visceralartärer 

Ändrad kodtext 2001-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

PCU99 Annan operation inom tidigare 
rekonstruktion på suprarenala bukaorta och 

visceralartärer 

PCU99 Annan operation inom tidigare 
rekonstruktion på suprarenala bukaorta eller 

visceralartärer 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 
Avlägsnande av endovaskulärt implantat, se 

PCR 

Tillägg av 
inklusion 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

PDC Sutur av infrarenala bukaorta 

och a iliaca 

PDC Sutur av infrarenala bukaorta 

och a iliaca 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Avlägsnande av endovaskulärt implantat, se 

PDR 

Tillägg av 
inklusion 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  PDU70 Exploration av tidigare rekonstruktion på 
infrarenala bukaorta eller a iliaca  

Ny kod 2000-01-01 

  PDU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i 

bypass från infrarenala bukaorta eller a iliaca 

Ny kod 2001-01-01 

  PDU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 
från infrarenala bukaorta eller a iliaca 

Ny kod 2001-01-01 

PDU87 Injektion av läkemedel eller ockluderande 

material i bypass från infrarenala bukaorta 
och a iliaca 

PDU87 Injektion av läkemedel i bypass från 

infrarenala bukaorta eller a iliaca 

Ändrad kodtext 2001-01-01 

PDU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion på infrarenala bukaorta och 

a iliaca samt ingrepp därifrån och perifert 

PDU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion på infrarenala bukaorta eller a 

iliaca samt ingrepp därifrån och perifert 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Avlägsnande av endovaskulärt implantat, 
se PDR 

Tillägg av 

inklusion 

Tillägg av 
korsreferens 

2003-01-01 

PEC Sutur av a femoralis och dess 

grenar 

PEC Sutur av a femoralis och dess 

grenar 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Avlägsnande av endovaskulärt implantat,  
se PER 

Tillägg av 

inklusion 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

PET20 Injektion av läkemedel eller ockluderande 

material i bypass från a femoralis till a 
poplitea 

  Kod utgår 

(se PEU87) 

2000-12-31 

  PEU70 Exploration av tidigare rekonstruktion på 

arteria femoralis eller dess grenar till a 

poplitea 

Ny kod 2000-01-01 

  PEU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i 

bypass från a femoralis till a poplitea 

Ny kod 2001-01-01 

PEU87 Perkutan ocklusion av kvarstående a-v fistel 

efter bypass från a femoralis eller a poplitea 

PEU87 Injektion av läkemedel i bypass från a 

femoralis till a poplitea 

Ändrad kodtext 2001-01-01 

PEU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion på arteria femoralis och dess 

grenar samt ingrepp därifrån till a poplitea 

PEU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion på arteria femoralis och dess 

grenar samt ingrepp därifrån till a poplitea 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Avlägsnande av endovaskulärt implantat,  

se PER 

Tillägg av 

inklusion 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

PFA Exploration av a poplitea 
Inkl ev biopsi 

PFA Exploration av a poplitea, 

underbens- eller fotartär 
Inkl ev biopsi 

Ändring av 
kategoritext 

2000-01-01 

  PFA30 Exploration av underbens- eller fotartär Ny kod 2000-01-01 

PFC Sutur av a poplitea PFC Sutur av a poplitea 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 
Avlägsnande av endovaskulärt implantat, se 

PFR 

Tillägg av 
inklusion 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

PFE Trombektomi eller embolektomi 

i a femoralis, a poplitea, 

underbens- eller fotartär 

PFE Trombektomi och embolektomi i 

arteria poplitea, underbens- och 

fotartär 

Ändrad 
kategoritext 

2002-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

  PFL Anläggande av a-v fistel i 

underben och fot 
Inkl vid samtidig bypass operation eller 

venös trombektomi samt modifiering av 

anastomos 

Ny kategori 1999-01-01 

  PFL90 Anläggande av a-v fistel i underben eller fot Ny kod 1999-01-01 

  PFL95 Modifiering av distal bypass anastomos i 

underben eller fot för att öka flödet 

Inkl användning av venös kuff, krage eller 
patch, vid samtidig bypass operation 

Ny kod 1999-01-01 

  PFU70 Exploration av tidigare bypass från a 

femoralis eller a poplitea till infrapopliteala 
artärer eller rekonstruktion av a poplitea, 

underbens- och fotartär 

Ny kod 2000-01-01 

  PFU80 Perkutan slutning av kvarstående a-v fistel i 

bypass från a femoralis eller a poplitea till 
infrapopliteala artärer 

Ny kod 2001-01-01 

PFU81 Ligatur av kvarstående a-v fistel efter 

bypass från a femoralis eller a poplitea 

PFU81 Slutning av kvarstående a-v fistel i bypass 

från a femoralis eller a poplitea till 
infrapopliteala artärer 

Ändrad kodtext 2001-01-01 

  PFU82 Plastik på bypass från a femoralis eller a 

poplitea till infrapopliteala artärer 

Ny kod 1998-01-01 

PFU87 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i bypass från a femoralis eller a 

poplitea 

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

Ändrad kodtext 2001-01-01 

PFU99 Annan operation inom tidigare 
rekonstruktion på arteria femoralis eller a 

poplitea 

PFU99 Annan operation inom tidigare 
rekonstruktion på arteria femoralis eller a 

poplitea 

Inkl avlägsnande av främmande kropp 
Avlägsnande av endovaskulärt implantat, se 

PFR 

Tillägg av 
inklusion 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  PGU70 Exploration av extra-anatomisk bypass Ny kod 2000-01-01 

PGU87 Injektion av läkemedel eller ockluderande 
material i bypass på extra-anatomiskt 

förlopp 

PGU87 Injektion av läkemedel i bypass med extra-
anatomiskt förlopp 

Ändrad kodtext 2001-01-01 

PGU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion med extraanatomiskt förlopp 

PGU99 Annan operation inom tidigare 

rekonstruktion med extraanatomiskt förlopp 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Tillägg av 

inklusion 
 

2003-01-01 

  PHB15 Endoskopisk perforantligatur på underbenet Ny kod 1998-01-01 

PHB15 Endoskopisk perforantligatur på underbenet   Kod utgår 

(ersätts av 
PHS13) 

1998-12-31 

  PHB16 Endoskopisk perforantligatur på låret Ny kod 1998-01-01 

PHB16 Endoskopisk perforantligatur på låret   Kod utgår 

(ersätts av 
PHS14) 

1998-12-31 

PHC Sutur av ven PHC Sutur av ven 
Inkl avlägsnande av främmande kropp 

Avlägsnande av endovaskulärt implantat, 
se PHR 

Tillägg av 

inklusion 
Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  PHS Endoskopisk operation på ven Ny kategori 1999-01-01 

  PHS13 Endoskopisk perforantligatur på underbenet Ny kod (ersätter 

PHB15) 

1999-01-01 

PHS13 Endoskopisk perforantligatur på underbenet PHS13 Endoskopisk perforantdelning på underbenet  Ändrad kodtext 2000-01-01 

  PHS14 Endoskopisk perforantligatur på låret Ny kod (ersätter 

PHB16) 

1999-01-01 

PHS14 Endoskopisk perforantligatur på låret PHS14 Endoskopisk perforantdelning på låret   Ändrad kodtext 2000-01-01 

  PHS99 Annan endoskopisk operation på ven Ny kod 1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

Q 
 

QA 

 

QB 

 

QC 

 

QD 

 

QW 

Operationer på hud och 

subkutan vävnad 
Operationer på hud och subkutan 

vävnad, huvud och hals 

Operationer på hud och subkutan 

vävnad, bål 

Operationer på hud och subkutan 

vävnad, övre extremiteter 

Operationer på hud och subkutan 

vävnad, nedre extremiteter 

Reoperationer på hud och subkutan 

vävnad 

Q 
 

QA 

 

QB 

 

QC 

 

QD 

 

QW 

 

QX 

Operationer på hud och 

subkutan vävnad 
Operationer på hud och subkutan 

vävnad, huvud och hals 

Operationer på hud och subkutan 

vävnad, bål 

Operationer på hud och subkutan 

vävnad, övre extremiteter 

Operationer på hud och subkutan 

vävnad, nedre extremiteter 

Reoperationer på hud och subkutan 

vävnad 

Operationer på hud och subkutan 

vävnad, ospecificerad region 

Tillägg av avsnitt 
s. 240 

2003-01-01 

QA Operationer på hud och 

subkutan vävnad i huvud-

halsregionen 

QA Operationer på hud och 

subkutan vävnad i huvud-

halsregionen 
Operationer omfattande djupare strukturer 
på näsan, se DH 

Operationer omfattande djupare strukturer 

på kinden, se EK 

Tillägg av 
korsreferenser 

2000-01-01 

  QAB05 Sårrevision i huvud-halsregionen 
Inkl excision, debridering och suturering 

Rekonstruktion av huddefekt, se QAE35 

Ny kod 1999-01-01 

QBA10 Incision på bålen 
Inkl dränage 

QBA10 Incision på bålen 
Inkl pilonidalsinus, dränage 

Tillägg av 
inklusion 

1998-01-01 

  QBB05 Sårrevision på bålen 

Inkl excision, debridering och suturering 

Rekonstruktion av huddefekt, se QBE35 

Ny kod 1999-01-01 

QBE10 Excision av hudförändring på bålen 

Exkl ärr efter brännskador och 

postoperativa ärr 

QBE10 Excision av hudförändring på bålen 

Exkl ärr efter brännskador och 

postoperativa ärr 
Inkl pilonidalsinus 

Tillägg av 

inklusion 

1998-01-01 

QCA Punktion, incision och 

destruktion vid hudförändring, 

övre extremitet 
Inkl punktion, lokal destruktion 

QCA Punktion, incision och 

destruktion vid hudförändring, 

övre extremitet 

Inklusion utgår 2002-01-01 

  QCB05 Sårrevision, övre extremitet 

Inkl excision, debridering och suturering 

Rekonstruktion av huddefekt, se QCE35 

Ny kod 1999-01-01 

QDA Punktion, incision och 

destruktion vid hudförändring, 

nedre extremitet 
Inkl punktion, lokal destruktion 

QDA Punktion, incision och 

destruktion vid hudförändring, 

nedre extremitet 

Inklusion utgår 2002-01-01 

  QDB05 Sårrevision, nedre extremitet 

Inkl excision, debridering och suturering 
Rekonstruktion av huddefekt, se QDE35 

Ny kod 1999-01-01 

  QX  Operationer på hud och 

subkutan vävnad, 

ospecificerad region 

Nytt avsnitt 2003-01-01 

  QXB Behandling av sår på huden, 

ospecificerad region 
Exkl brännskador 

Ny kategori 2004-01-01 

  QXB05 Sårrevision, ospecificerad region 

Inkl excision, debridering och suturering 

Ny kod 2004-01-01 

  QXB10 Omläggning eller förbandsbyte av större sår, 

ospecificerad hudregion 

Ny kod 2004-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

Exkl omläggning eller förbandsbyte av 
brännskador 

  QXC Avlägsnande av subkutan 

främmande kropp, ospecificerad 

region 

Ny kategori 2003-01-01 

  QXC00 Avlägsnande av subkutan främmande kropp, 
ospecificerad region 

Ny kod 2003-01-01 

TDB00 Avlägsnande av främmande kropp från 

hörselgång 

TDB00 Avlägsnande av främmande kropp från 

hörselgång 

Avlägsnande av främmande kropp 
penetrerad under hudnivån av hörselgång, 

se DBW99 

Tillägg av 

korsreferens 

2003-01-01 

  TDH10 Avlägsnande av främmande kropp från 
näshåla 

Avlägsnande av främmande kropp från näsa, 

se DHC10, från hud eller subkutan vävnad i 
näsan, se QAC00 

Ny kod 2003-01-01 

  TDM10 Punktion och spolning av käkhåla Ny kod 1998-01-01 

TJA30 Peritoneal dialys TJA30 Inläggande av peritoneal dialyskateter Ändrad kodtext 1998-01-01 

TJA30 Inläggande av peritoneal dialyskateter   Kod utgår (se 

TJA33) 

2000-12-31 

  TJA33 Perkutan inläggning av peritoneal 

dialyskateter 

Laparotomi och inläggande av peritoneal 
dialyskateter, se JAK10 

Ny kod 2001-01-01 

  TJA35 Avlägsnande av peritoneal dialyskateter Ny kod 1998-01-01 

  TJA50 Inläggande av intraperitoneal injektionsport Ny kod 2000-01-01 

  TJA55 Avlägsnande av intraperitoneal 
injektionsport 

Ny kod 2000-01-01 

TN Mindre ortopediska 

operationer 

TN 

 
 

 

TNA 

TNB 

 

TNC 

TND 

TNE 

TNF 

TNG 

TNH 

TNX 

Mindre ortopediska 

operationer 
Anatomisk region är specificerad i kodens 

tredje position med ett y i TNy-koder 

Kotpelare och nacke 

Axel och överarm (inkl skapula och 

klavikel och deras ledförbindelser) 

Armbåge och underarm 

Handled och hand 

Bäckenet (inkl sakrum och koccyx) 

Höftled och lår 

Knäled och underben 

Fotled och fot 

Ospecificerad region 

Ändring av 

kategoritext 

2000-01-01 

TNX00 Punktion av mjukdelar TNX00 Punktion av mjukdelar, ospecificerad region Ändras till 

TNy00 med 
angivande av 

region (se avsnitt 
TN) 

2000-01-01 

TNX05 Enkel incision av mjukdelar 

Inkl incision av abscess 

Exploration, se NyA 

TNX05 Enkel incision av mjukdelar, ospecificerad 

region 

Inkl incision av abscess 
Exploration, se NyA 

Ändras till 

TNy05 med 

angivande av 
region (se avsnitt 

TN) 

2000-01-01 

TNX19 Artrocentes   Kod utgår 
(ersätts av 

TNy10) 

1999-12-31 

TNX20 Mjukt bandage TNX20 Aspiration av benmärg, ospecificerad region OBS! Annan 2000-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

T ex mitella kodtext-

innebörd 
Ändras till 

TNy20 med 
angivande av 

region (se avsnitt 

TN) Se även 

TNy30 

TNX22 Prefabricerad ortos   Kod utgår 

(ersätts av 

TNy31) 

1999-12-31 

TNX25 Modellerbar skena TNX25 Borrbiopsi av benmärg, ospecificerad region OBS! Annan 

kodtext-

innebörd 
Ändras till 

TNy25 med 
angivande av 

region (se avsnitt 

TN) Se även 

TNy32 

2000-01-01 

TNX30 Cirkulärt modellerbart bandage 

T ex gips, plastgips 

TNX30 Mjukt bandage, ospecificerad region 

T ex mitella 
OBS! Annan 

kodtext-

innebörd 
Ändras till 

TNy30 med 
angivande av 

region (se avsnitt 

TN) Se även 

TNy33  

2000-01-01 

TNX35 Större modellerbart bandage 

T ex bålbensgips, torakobrakialgips 

  Kod utgår 

(ersätts av 
TNy34) 

1999-12-31 

TNX39 Annan ortopedisk bandagering TNX39 Annan ortopedisk bandagering, ospecificerad 

region 

Ändras till 

TNy39 med 

angivande av 
region (se avsnitt 

TN) 

2000-01-01 

TNX40 Externt sträck TNX40 Externt sträck, ospecificerad region Ändras till 
TNy40 med 

angivande av 

region (se avsnitt 
TN) 

2000-01-01 

 Punktion, enkel incision och artrocentes 

Exkl ingrepp på endast hud eller subkutan 

vävnad, se kapitel Q 

TNy00–

29 

Punktion, enkel incision och artrocentes 

Ingrepp på endast hud eller subkutan 

vävnad, se kapitel Q 

Ändring av 

kategoritext 

2000-01-01 

  TNy00 Punktion eller nålbiopsi av mjukdelar Ny kod 2000-01-01 

  TNy05 Enkel incision av mjukdelar 

Inkl incision av abscess 
Exploration, se NyA 

Ny kod 2000-01-01 

  TNy10 Artrocentes Ny kod 2000-01-01 

  TNy11 Injektion av diagnostisk eller terapeutisk 

substans i led 

Ny kod  2000-01-01 

  TNy20 Aspiration av benmärg Ny kod  2000-01-01 

  TNy25 Borrbiopsi av benmärg Ny kod 2000-01-01 

 Bandagering efter skada eller operation TNy30–

39 

Bandagering efter skada eller operation Ändring av 

kategoritext 

2000-01-01 

  TNy30 Mjukt bandage 
T ex mitella 

Ny kod (ersätter 
TNX20) 

2000-01-01 

  TNy31 Prefabricerad ortos Ny kod 2000-01-01 

  TNy32 Modellerbar skena Ny kod (ersätter 

TNX25) 

2000-01-01 

  TNy33 Cirkulärt modellerbart bandage 
T ex gips, plastgips 

Ny kod (ersätter 
TNX30) 

2000-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

  TNy34 Större modellerbart bandage 
T ex bålbensgips, torakobrakialgips 

Ny kod 2000-01-01 

  TNy39 Annan ortopedisk bandagering Ny kod 2000-01-01 

 Extern sträckbehandling TNy40 Extern sträckbehandling Ändring av 

kategoritext 

2000-01-01 

  TNy40 Externt sträck Ny kod 2000-01-01 

  TNy50 Implantation av skelettmarkör Ny kategori  2000-01-01 

  TNy50 Implantation av skelettmarkör Ny kod  2000-01-01 

TPH20 Inläggande av CVK via v jugularis,  

v subclavia eller v brachiocephalica 

TPH20 Inläggande av CVK via v subclavia eller 

 v brachiocephalica 

Ändring av 

kodtext 

1997-04-01 

TPX10 Implantation av subkutan injektionsport 

Inkl för intravenös eller intraarteriell 

injektion 
Spinal injektionsport, se ABD40 

Intraperitoneal injektionsport, se TJA50 

TPX10 Implantation av vaskulär injektionsport 

Inkl för intravenös eller intraarteriell 

injektion 
Spinal injektionsport, se ABD40 

Intraperitoneal injektionsport, se TJA50 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

  TPX15 Avlägsnande av vaskulär injektionsport Ny kod 2000-01-01 

  TQX40 Avlägsnande av hudsuturer Ny kod 1998-01-01 

  UE Transluminal endoskopi av 

mun och svalg 

Nytt avsnitt 1999-01-01 

  UEN02 Orofaryngoskopi Ny kod 1999-01-01 

  UEN05 Orofaryngoskopi med biopsi Ny kod 1999-01-01 

  UEN12 Hypofaryngoskopi Ny kod 1999-01-01 

  UEN15 Hypofaryngoskopi med biopsi Ny kod 1999-01-01 

UKB12 Retrograd endoskopi av reservoar eller 
konduktor 

UKB12 Retrograd endoskopi av kutan 
uroenterostomi 

Ändrad kodtext 1999-01-01 

UKB12 Retrograd endoskopi av kutan 

uroenterostomi 

UKB12 Retrograd endoskopi av kutan 

ureteroenterostomi 

Ändrad kodtext 2000-01-01 

UKB15 Retrograd endoskopi av reservoar eller 
konduktor med biopsi  

UKB15 Retrograd endoskopi av kutan 
uroenterostomi med biopsi 

Ändrad kodtext 1999-01-01 

UKB15 Retrograd endoskopi av kutan 

uroenterostomi med biopsi 

UKB15 Retrograd endoskopi av kutan 

ureteroenterostomi med biopsi 

Ändrad kodtext 

 

2000-01-01 

  UKC12 Retrograd endoskopi av kutan 
cystoenterostomi 

Ny kod 2000-01-01 

  UKC15 Retrograd endoskopi av kutan 

cystoenterostomi med biopsi 

Ny kod 2000-01-01 

XF Diagnostiska åtgärder på 

hjärtat och stora kärl 
Transesofageal ultraljudsdiagnostik,  
se XGW02 och XJD02 

XF Diagnostiska åtgärder på 

hjärtat och stora kärl 
Transesofageal ultraljudsdiagnostik,  
se XGX02 och XJD02 

Ändring av 
korsreferens 

1997-04-01 

  YKA01 Perkutan endoskopisk uttagning av njure 

från levande donator 
Inkl uttagning av del av uretär 

Ny kod 2003-01-01 

  YNA06 Uttagning av ben-brosktransplantat 

Inkl preparerande av kostokondralt 

transplantat 

Ny kod 1999-01-01 

Z 
ZX 

 

ZS 

 

ZZ 

Tilläggskoder 
Diverse omständigheter i samband 

med operation 

Operationens relation till tidigare 

ingrepp 

Transplantat, lambåer och 

vävnadsexpanders 

Z 
ZX 

 

ZS 

 

ZZ 

 

Tilläggskoder 
Diverse omständigheter i samband 

med operation 

Operationens relation till tidigare 

ingrepp 

Transplantat, lambåer och 

vävnadsexpanders 

Tillägg av avsnitt 1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

ZF Tilläggskoder för kardiovaskulär 

kirurgi 

Z 
ZX 

 

ZS 

 

ZZ 

 

ZF 

Tilläggskoder 
Diverse omständigheter i samband 

med operation 

Operationens relation till tidigare 

ingrepp 

Transplantat, lambåer och 

vävnadsexpanders 

Tilläggskoder för kardiovaskulär 

kirurgi 

Z 
ZF 

 

ZL 

 

ZS 

 

ZX 

 

ZZ 

Tilläggskoder 
Tilläggskoder för kardiovaskulär 

kirurgi 

Tilläggskoder för gynekologiska 

ingrepp 

Operationens relation till tidigare 

ingrepp 

Diverse omständigheter i samband 

med operation 

Transplantat, lambåer och 

vävnadsexpanders 

Tillägg av avsnitt 

 

Avsnitten 
ändrade till 

bokstavsordning 

2003-01-01 

  ZF Tilläggskoder för 

kardiovaskulär kirurgi 

Nytt avsnitt 1999-01-01 

  ZFX Kardiovaskulär kirurgisk teknik Ny kategori 1999-01-01 

  ZFX00 Användande av ballongdilatation Ny kod 1999-01-01 

  ZFX01 Användande av rotablator Ny kod 1999-01-01 

  ZFX02 Användande av angiojet Ny kod 1999-01-01 

  ZFX03 Användande av aterektomiinstrument Ny kod 1999-01-01 

  ZFX09 Användande av annan kardiovaskulär 

kirurgisk teknik 

Användande av laser, se ZXC10 
Användande av ultraljud, se ZXC40 

Ny kod 1999-01-01 

  ZL Tilläggskoder för 

gynekologiska ingrepp 

Nytt avsnitt 2003-01-01 

  ZLX Specificerad teknik för 

gynekologiska ingrepp 

Ny kategori 2003-01-01 

  ZLX00 Transvaginal kirurgi Ny kod 2003-01-01 

  ZLX01 Kombinerad laparotomi och transvaginal 

kirurgi 

Ny kod 2003-01-01 

  ZXC90 Extraperitoneal endoskopisk teknik Ny kod 1999-01-01 

  ZXC91 Subkutan endoskopisk teknik Ny kod 2000-01-01 

  ZXC95 Intrakraniell endoskopisk teknik Ny kod 2000-01-01 

ZZA50 Fritt fullhudtransplantat ZZA50 Fritt fullhudtransplantat, autotransplantat Ändrad kodtext 1999-01-01 

  ZZA52 Fritt fullhudtransplantat, homotransplantat Ny kod 1999-01-01 

  ZZA54 Fritt fullhudtransplantat, heterotransplantat Ny kod 1999-01-01 

ZZG00 Brosktransplantat ZZG00 Brosktransplantat, autotransplantat Ändrad kodtext 1999-01-01 

  ZZG05 Brosktransplantat, homotransplantat Ny kod 1999-01-01 

  ZZQ60 Fritt mikrovaskulärt nervtransplantat Ny kod 2000-01-01 

  ZZQ70 Fritt mikrovaskulärt omenttransplantat Ny kod 2001-01-01 

  ZZR05 Fasciekutan lambå Ny kod 2000-01-01 

  ZZS70 Avlägsnande av vävnadsexpander  Ny kod 2000-01-01 

  ZZT Fritt bentransplantat Ny kategori 1999-01-01 

  ZZT00 Fritt bentransplantat 

För rekonstruktion av kranium, ansiktsben, 

bröstkorg och revben 
Exkl transplantationer i rörelseapparaten, 

se NAN, NBN, NCN, NDN, NEN, NFN, NGN, 

Ny kod 1999-01-01 
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Ursprungstext i KKÅ Ändring/tillägg i KKÅ Kommentar Ändrings- 

datum 

NHN 

  ZZU Fritt slemhinnetransplantat Ny kategori 2000-01-01 

  ZZU00 Fritt slemhinnetransplantat Ny kod 2000-01-01 

Kodstruktur i kapitel F, G, J, K, L och M 

Betydelse av sista siffran i koden 
I kapitel F, G, J, K, L och M, används sista siffran i 

koden för att beteckna ……. 

Kodstruktur i kapitel G, J, K, L och M 

Betydelse av sista siffran i koden 
I kapitel G, J, K, L och M används sista siffran i koden 

för att beteckna ……… 

Ändring av 

rubrik och text  

s. 270 

1999-01-01 

Kodstruktur i kapitel P 

…… 

P_U80   A-v fistel 

Kodstruktur i kapitel P 

…… 

P_U80   Perkutan slutning av a-v fistel 

Ändring av text 

”Kodstruktur i 

kapitel P” s. 274 
i KKÅ 

2001-01-01 

 

Texten är i vissa fall understruken för att tydliggöra ändringen. 

 

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 – Reviderad november 2004: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-4-1  

 
Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 (KKÅ) är en svensk översättning och anpassning av den nordiska 

NOMESCO Classification of Surgical Procedures (NCSP). 
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