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Urval ur Klassifikation av kirurgiska åtgärder (KKÅ) – del av Klassifikat-

ion av vårdåtgärder (KVÅ) version 2022 

 

Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

V Operationer på aorta, pe-

rifera kärl och lymfsyste-

met 

Förkortning(ar) 

AV = arteriovenös 

VA Operationer på torakala aorta 

VAA Öppen exploration av torakala aorta 

VAA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta 

VAA11 Öppen exploration av aorta ascendens 

VAA22 Öppen exploration av aor-

tabågen 

Exempel: 

Öppen exploration av proximala aortabågen (motsvarande truncus 

brachiocephalicus, zon 0) 

Öppen exploration av mellersta aortabågen (motsvarande vänster a. 

carotis communis, zon 1) 

Öppen exploration av distala aortabågen (motsvarande vänster a. 

subclavia, zon 2) 

VAA33 Öppen exploration av 

aorta descendens 

Exempel: 

Öppen exploration av proximala aorta descendens (zon 3) 

Öppen exploration av distala aorta descendens (zon 4) 

VAB Sutur på torakala aorta 

VAB00 Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta 

VAB11 Sutur på aorta ascendens 

VAB22 Sutur på aortabågen Exempel: 

Sutur på proximala aortabågen (motsvarande truncus brachiocep-

halicus, zon 0)  

Sutur på mellersta aortabågen (motsvarande vänster a. carotis com-

munis, zon 1) 

Sutur på distala aortabågen (motsvarande vänster a. subclavia, zon 

2) 

VAB33 Sutur på aorta descen-

dens 

Exempel: 

Sutur på proximala aorta descendens (zon 3) 

Sutur på distala aorta descendens (zon 4) 

VAC Ligatur, delning, förslutning 

med sutur av torakala 

aorta 

Utesluter: 

Vid slutning av förvärvad fistel från torakala aorta, se FCE 

VAC48 Öppen ligatur, delning, förslutning av ductus arteriosus 

VAG Öppen plastik på torakala aorta 

http://www.socialstyrelsen.se/klassifikationer


  
 

SOCIALSTYRELSEN 2022-01-28   2(54) 

 

Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VAG00 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta 

VAG11 Öppen plastik på aorta ascendens 

VAG22 Öppen plastik på aortabå-

gen 

Exempel: 

Öppen plastik på proximala aortabågen (motsvarande truncus 

brachiocephalicus, zon 0) 

Öppen plastik på mellersta aortabågen (motsvarande vänster a. ca-

rotis communis, zon 1) 

Öppen plastik på distala aortabågen (motsvarande vänster a. 

subclavia, zon 2) 

VAG33 Öppen plastik på aorta 

descendens  

Exempel: 

Öppen plastik på proximala aorta descendens (zon 3) 

Öppen plastik på distala aorta descendens (zon 4) 

VAH Öppen ortotopisk revaskularisering från graft i torakala aorta 

VAH26 Öppen ortotopisk revasku-

larisering från aortabågen 

eller motsvarande graft till 

gren(ar) utgående från 

aortabågen 

Exempel: 

Öppen ortotopisk revaskularisering från aortabågen eller motsva-

rande graft till truncus brachiocephalicus  

Öppen ortotopisk revaskularisering från aortabågen eller motsva-

rande graft till vänster a. carotis communis 

Öppen ortotopisk revaskularisering från aortabågen eller motsva-

rande graft till vänster a. subclavia 

VAH37 Öppen ortotopisk revaskularisering från aorta descendens eller motsvarande graft till spinalartär(er) 

VAI Extern förstärkning (wrapping) 

VAI11 Extern förstärkning av aortaroten och aorta ascendens (wrapping) 

VAI33 Extern förstärkning av aorta descendens (wrapping) 

VAJ Bypass, interpositionsgraft eller extraanatomisk revaskularisering i eller från torakala aorta 

VAJ00 Bypass från eller interpositionsgraft i tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta 

VAJ11 Interpositionsgraft i aorta ascendens 

VAJ12 Interpositionsgraft från 

aorta ascendens till aorta-

bågen 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen lägg till 

VAH26, VAJ16, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller VCJ29 

Exempel: 

Interpositionsgraft från aorta ascendens till proximala aortabågen 

(motsvarande truncus brachiocephalicus, zon 0) 

Interpositionsgraft från aorta ascendens till mellersta aortabågen 

(motsvarande vänster a. carotis communis, zon 1) 

Interpositionsgraft från aorta ascendens till distala aortabågen (mot-

svarande vänster a. subclavia, zon 2) 

VAJ13 Bypass eller interpositions-

graft från aorta ascendens 

till aorta descendens 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen eller spinalar-

tär(er) lägg till VAH26, VAH37, VAJ16, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller 

VCJ29 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till proximala 

aorta descendens (zon 3) 

Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till distala aorta 

descendens (zon 4) 

VAJ14 Bypass eller interpositions-

graft från aorta ascendens 

till bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen, spinalar-

tär(er) eller visceralartär(er) lägg till VAH26, VAH37, VAJ16, VBH16, 

VBH26, VBH37, VCJ17, VCJ19, VCJ27, VCJ29 eller VHJ16  

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till suprarenala 

bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till juxtarenala 

bukaorta 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till infrarenala 

bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från aorta ascendens till aortabifurkat-

ionen 

VAJ16 Extraanatomisk revaskulari-

sering från aorta 

ascendens eller motsva-

rande graft till gren(ar) ut-

gående från aortabågen 

Exempel: 

Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller motsva-

rande graft till truncus brachiocephalicus  

Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller motsva-

rande graft till höger a. subclavia 

Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller motsva-

rande graft till höger a. carotis communis 

Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller motsva-

rande graft till vänster a. carotis communis 

Extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller motsva-

rande graft till vänster a. subclavia 

VAJ19 Bypass från aorta ascendens till annan artär 

VAJ22 Interpositionsgraft i aorta-

bågen 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen lägg till 

VAH26, VAJ16, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller VCJ29 

Exempel: 

Interpositionsgraft i proximala aortabågen (motsvarande truncus 

brachiocephalicus, zon 0) 

Interpositionsgraft i mellersta aortabågen (motsvarande vänster a. 

carotis communis, zon 1) 

Interpositionsgraft i distala aortabågen (motsvarande vänster a. 

subclavia, zon 2) 

VAJ23 Bypass eller interpositions-

graft från aortabågen till 

aorta descendens 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen, spinalar-

tär(er) eller visceralartär(er) lägg till VAH26, VAH37, VAJ16, VCJ17, 

VCJ19, VCJ27 eller VCJ29 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till 

proximala aorta descendens (zon 3) 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till 

distala aorta descendens (zon 4) 

Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till 

proximala aorta descendens (zon 3) 

Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till di-

stala aorta descendens (zon 4) 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till proxi-

mala aorta descendens (zon 3) 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till di-

stala aorta descendens (zon 4) 

VAJ24 Bypass eller interpositions-

graft från aortabågen till 

bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen, spinalar-

tär(er) eller visceralartär(er) lägg till VAH26, VAH37, VAJ16, VBH16, 

VBH26, VBH37, VCJ17, VCJ19, VCJ27, VCJ29 eller VHJ16  

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till 

suprarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till 

juxtarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till 

infrarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aortabågen (zon 0) till 

aortabifurkationen 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till aor-

tabifurkationen 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till 

suprarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till 

juxtarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till in-

frarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till 

aortabifurkationen 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till 

suprarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till juxta-

renala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aortabågen (zon 2) till in-

frarenala bukaorta 

VAJ29 Bypass eller interpositionsgraft från aortabågen till annan artär 

VAJ33 Interpositionsgraft i aorta 

descendens 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) lägg till VAH37 

Exempel: 

Interpositionsgraft i proximala aorta descendens (zon 3) 

Interpositionsgraft i distala aorta descendens (zon 4) 

VAJ34 Bypass eller interpositions-

graft från aorta descen-

dens till bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) eller visceralartär(er) 

lägg till VAH37, VBH16, VBH26, VBH37 eller VHJ16 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till suprarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till juxtarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till infrarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till aortabifurkationen 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

suprarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

juxtarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

infrarenala bukaorta 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

aortabifurkationen 

VAJ35 Bypass eller interpositions-

graft från aorta descen-

dens till a. iliaca eller a. fe-

moralis 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) eller visceralartär(er) 

lägg till VAH37, VBH16, VBH26, VBH37 eller VHJ16 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till höger a. iliaca 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till vänster a. iliaca 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till a. iliaca bilateralt 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till höger a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till vänster a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till a. femoralis bilateralt 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till höger a. iliaca och vänster a. femoralis 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

Bypass eller interpositionsgraft från proximala aorta descendens (zon 

3) till höger a. femoralis och vänster a. iliaca  

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

vänster a. iliaca 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

höger a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

vänster a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

a. femoralis bilateralt 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

höger a. iliaca och vänster a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

höger a. femoralis och vänster a. iliaca 

VAJ37 Extraanatomisk revaskularisering från aorta descendens till spinalartär(er) 

VAJ39 Bypass eller interpositionsgraft från aorta descendens till annan artär 

VAK Resektion av eller öppet borttagande av graft eller främmande material från torakala aorta 

VAK10 Öppet borttagande av graft eller främmande material från aorta ascendens 

VAK11 Resektion av aorta ascendens 

VAK20 Öppet borttagande av 

graft eller främmande 

material från aortabågen 

Exempel: 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från proximala 

aortabågen (motsvarande truncus brachiocephalicus, zon 0) 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från mellersta 

aortabågen (motsvarande vänster a. carotis communis, zon 1) 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från distala 

aortabågen (motsvarande vänster a. subclavia, zon 2) 

VAK22 Resektion av aortabågen Exempel: 

Resektion av proximala aortabågen (motsvarande truncus brachio-

cephalicus, zon 0) 

Resektion av mellersta aortabågen (motsvarande vänster a. carotis 

communis, zon 1) 

Resektion av distala aortabågen (motsvarande vänster a. subclavia, 

zon 2) 

VAK30 Öppet borttagande av 

graft eller främmande 

material från aorta 

descendens 

Exempel: 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från proximala 

aorta descendens (zon 3) 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från distala 

aorta descendens (zon 4) 

VAK33 Resektion av aorta 

descendens 

Exempel: 

Resektion av proximala aorta descendens (zon 3) 

Resektion av distala aorta descendens (zon 4) 

VAL Annan öppen operation på torakala aorta 

VAL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta 

VAL11 Annan öppen operation på aorta ascendens 

VAL22 Annan öppen operation på aortabågen 

VAL33 Annan öppen operation på aorta descendens 

VAL34 Annan öppen operation från aorta descendens till bukaorta 

VAL48 Annan öppen operation på ductus arteriosus 

VAN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i torakala aorta 

VAN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i tidigare rekon-

struktion i eller från torakala aorta 

VAN33 Perkutan transluminal an-

gioplastik (PTA) eller 

Exempel: 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal an-

gioplastik (SAP) i proximala aorta descendens (zon 3) 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

perkutan subintimal angi-

oplastik (SAP) i aorta 

descendens 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal an-

gioplastik (SAP) i distala aorta descendens (zon 4) 

VAP Inläggning av stent i torakala aorta, ductus arteriosus 

VAP00 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta 

VAP11 Inläggning av stent i aorta ascendens 

VAP22 Inläggning av stent i aorta-

bågen 

Exempel: 

Inläggning av stent i proximala aortabågen (motsvarande truncus 

brachiocephalicus, zon 0) 

Inläggning av stent i mellersta aortabågen (motsvarande vänster a. 

carotis communis, zon 1) 

Inläggning av stent i distala aortabågen (motsvarande vänster a. 

subclavia, zon 2) 

VAP33 Inläggning av stent i aorta 

descendens 

Exempel: 

Inläggning av stent i proximala aorta descendens (zon 3) 

Inläggning av stent i distala aorta descendens (zon 4) 

VAP48 Inläggning av stent i ductus arteriosus 

VAQ Inläggning av stentgraft i torakala aorta (inklusive stentgraft för revaskularisering av grenar) 

VAQ00 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta 

VAQ11 Inläggning av stentgraft i aorta ascendens 

VAQ12 Inläggning av stentgraft 

från aorta ascendens till 

aortabågen 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen lägg till 

VAJ16, VAQ26, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller VCJ29 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till proximala aortabå-

gen (motsvarande truncus brachiocephalicus, zon 0) 

Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till mellersta aortabå-

gen (motsvarande vänster a. carotis communis, zon 1) 

Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till distala aortabågen 

(motsvarande vänster a. subclavia, zon 2) 

VAQ13 Inläggning av stentgraft 

från aorta ascendens till 

aorta descendens 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen eller spinalar-

tär(er) lägg till VAJ16, VAQ26, VAQ37, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller 

VCJ29 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till proximala aorta 

descendens (zon 3) 

Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till distala aorta 

descendens (zon 4) 

VAQ14 Inläggning av stentgraft 

från aorta ascendens till 

bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen, spinalar-

tär(er) eller visceralartärer lägg till VAJ16, VAQ26, VAQ37, VBQ16, 

VBQ26, VBQ36, VCJ17, VCJ19, VCJ27, VCJ29 eller VHJ16  

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till suprarenala 

bukaorta 

Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till juxtarenala 

bukaorta 

Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till infrarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från aorta ascendens till aortabifurkationen 

VAQ22 Inläggning av stentgraft i 

aortabågen 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen lägg till 

VAJ16, VAQ26, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller VCJ29 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft i proximala aortabågen (motsvarande trun-

cus brachiocephalicus, zon 0) 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

Inläggning av stentgraft i mellersta aortabågen (motsvarande vänster 

a. carotis communis, zon 1) 

Inläggning av stentgraft i distala aortabågen (motsvarande vänster a. 

subclavia, zon 2) 

VAQ23 Inläggning av stentgraft 

från aortabågen till aorta 

descendens 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen eller spinalar-

tär(er) lägg till VAJ16, VAQ26, VAQ37, VCJ17, VCJ19, VCJ27 eller 

VCJ29 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till proxi-

mala aorta descendens (zon 3) 

Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till distala 

aorta descendens (zon 4) 

Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till proxi-

mala aorta descendens (zon 3) 

Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till distala 

aorta descendens (zon 4) 

Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till proximala 

aorta descendens (zon 3) 

Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till distala 

aorta descendens (zon 4) 

VAQ24 Inläggning av stentgraft 

från aortabågen till 

bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till grenar från aortabågen, spinalar-

tär(er) eller visceralartärer lägg till VAJ16, VAQ26, VAQ37, VBQ16, 

VBQ26, VBQ36, VCJ17, VCJ19, VCJ27, VCJ29 eller VHJ16  

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till 

suprarenala bukaorta  

Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till juxta-

renala bukaorta  

Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till in-

frarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från proximala aortabågen (zon 0) till aorta-

bifurkationen 

Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till 

suprarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till juxta-

renala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till in-

frarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från mellersta aortabågen (zon 1) till aortabi-

furkationen 

Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till 

suprarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till juxtarenala 

bukaorta 

Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till infrarenala 

bukaorta 

Inläggning av stentgraft från distala aortabågen (zon 2) till aortabifur-

kationen 

VAQ26 Endovaskulär revaskulari-

sering från graft motsva-

rande aortabågen till 

gren(ar) från aortabågen 

Exempel: 

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande aortabågen till 

truncus brachiocephalicus  

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande aortabågen till 

vänster a. carotis communis  

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande aortabågen till 

vänster a. subclavia 

VAQ33 Inläggning av stentgraft i 

aorta descendens 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) lägg till VAQ37 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft i proximala aorta descendens (zon 3) 

Inläggning av stentgraft i distala aorta descendens (zon 4) 

VAQ34 Inläggning av stentgraft 

från aorta descendens till 

bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) eller visceralartär(er) 

lägg till VAQ37, VBQ16, VBQ26, VBQ36 eller VHJ16 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

suprarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

juxtarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

infrarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

aortabifurkationen 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

suprarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till jux-

tarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till in-

frarenala bukaorta 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till aor-

tabifurkationen 

VAQ35 Inläggning av stentgraft 

från aorta descendens till 

a. iliaca eller a. femoralis 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till spinalartär(er) eller visceralartärer 

lägg till VAQ37, VBQ16 eller VBQ26 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

höger a. iliaca  

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

vänster a. iliaca  

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

a. iliaca bilateralt 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

höger a. femoralis 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

vänster a. femoralis 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

a. femoralis bilateralt 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

höger a. iliaca och vänster a. femoralis 

Inläggning av stentgraft från proximala aorta descendens (zon 3) till 

höger a. femoralis och vänster a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till hö-

ger a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

vänster a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till a. 

iliaca bilateralt 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till hö-

ger a. femoralis 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till 

vänster a. femoralis 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till a. 

femoralis bilateralt 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till hö-

ger a. iliaca och vänster a. femoralis 

Inläggning av stentgraft från distala aorta descendens (zon 4) till hö-

ger a. femoralis och vänster a. iliaca 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VAQ37 Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande aorta descendens till spinalartär(er) 

VAT Endovaskulär slutning i torakala aorta 

VAT33 Endovaskulär slutning av dissektionsentry i aorta descendens 

VAT48 Endovaskulär slutning av ductus arteriosus 

VAU Endovaskulärt uttagande av graft eller främmande material från torakala aorta 

VAU11 Endovaskulärt uttagande av främmande material från aorta ascendens 

VAU22 Endovaskulärt uttagande 

av främmande material 

från aortabågen 

Exempel: 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från proximala aor-

tabågen (motsvarande truncus brachiocephalicus, zon 0) 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från mellersta aor-

tabågen (motsvarande vänster a. carotis communis, zon 1) 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från distala aorta-

bågen (motsvarande vänster a. subclavia, zon 2) 

VAU33 Endovaskulärt uttagande 

av främmande material 

från aorta descendens 

Exempel: 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från proximala 

aorta descendens (zon 3) 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från distala aorta 

descendens (zon 4) 

VAW Annan endovaskulär operation i torakala aorta 

VAW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från torakala aorta 

VAW11 Annan endovaskulär operation i aorta ascendens 

VAW22 Annan endovaskulär operation i aortabågen 

VAW33 Annan endovaskulär operation i aorta descendens 

VAW34 Annan endovaskulär operation från aorta descendens till bukaorta 

VAW48 Annan endovaskulär operation i ductus arteriosus 

VB Operationer på bukaorta 

VBA Öppen exploration av bukaorta 

VBA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBA11 Öppen exploration av suprarenala bukaorta 

VBA22 Öppen exploration av juxtarenala bukaorta 

VBA33 Öppen exploration av infrarenala bukaorta 

VBA44 Öppen exploration av aortabifurkationen 

VBB Sutur på bukaorta 

VBB00 Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBB11 Sutur på suprarenala bukaorta 

VBB22 Sutur på juxtarenala bukaorta 

VBB33 Sutur på infrarenala bukaorta 

VBB44 Sutur på aortabifurkationen 

VBC Ligatur, delning eller förslutning av bukaorta 

VBC00 Ligatur, delning eller förslutning av tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBC09 Slutning av förvärvad aortoenterisk fistel 

VBC33 Ligatur, delning eller förslutning av infrarenala bukaorta 

VBE Trombektomi eller embolektomi i bukaorta 

VBE00 Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBE11 Trombektomi eller embolektomi i suprarenala bukaorta 

VBE22 Trombektomi eller embolektomi i juxtarenala bukaorta 

VBE33 Trombektomi eller embolektomi i infrarenala bukaorta 

VBE44 Trombektomi eller embolektomi i aortabifurkationen (sadelembolus) 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VBF Endartärektomi i bukaorta 

VBF11 Endartärektomi i suprarenala bukaorta 

VBF22 Endartärektomi i juxtarenala bukaorta 

VBF33 Endartärektomi i infrarenala bukaorta 

VBF44 Endartärektomi i aortabifurkationen 

VBG Öppen plastik på bukaorta 

VBG00 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBG33 Öppen plastik på infrarenala bukaorta 

VBG44 Öppen plastik på aortabifurkationen 

VBH Öppen ortotopisk revaskularisering i bukaorta 

VBH16 Öppen ortotopisk revasku-

larisering från 

suprarenala bukaorta eller 

motsvarande graft till vi-

sceralartär(er) 

Referens: 

Vid revaskularisering till samtliga visceralartärer, se VBH56 

Exempel: 

Öppen ortotopisk revaskularisering från suprarenala bukaorta eller 

motsvarande graft till truncus coeliacus 

Öppen ortotopisk revaskularisering från suprarenala bukaorta eller 

motsvarande graft till a. mesenterica superior 

Öppen ortotopisk revaskularisering från suprarenala bukaorta eller 

motsvarande graft till truncus coeliacus och a. mesenterica superior 

VBH26 Öppen ortotopisk revasku-

larisering från juxtarenala 

bukaorta eller motsva-

rande graft till a. renalis 

Exempel: 

Öppen ortotopisk revaskularisering från juxtarenala bukaorta eller 

motsvarande graft till höger a. renalis 

Öppen ortotopisk revaskularisering från juxtarenala bukaorta eller 

motsvarande graft till vänster a. renalis 

Öppen ortotopisk revaskularisering från juxtarenala bukaorta eller 

motsvarande graft till höger och vänster a. renalis 

VBH37 Öppen ortotopisk revaskularisering från infrarenala bukaorta eller motsvarande graft till a. mesente-

rica inferior 

VBH56 Öppen ortotopisk revaskularisering från supra- och juxtarenala bukaorta eller motsvarande graft till 

samtliga visceralartärer (utom a. mesenterica inferior) 

VBJ Bypass eller interpositionsgraft i eller från bukaorta 

VBJ00 Bypass eller interpositionsgraft i eller från tidigare rekonstruktion på bukaorta 

VBJ12 Interpositionsgraft från 

suprarenala bukaorta till 

juxtarenala bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH16, VBH26, 

VBH37 eller VBH56 

VBH13 Bypass eller interpositions-

graft från suprarenala 

bukaorta till infrarenala 

bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH16, VBH26, 

VBH37 eller VBH56 

VBJ14 Bypass eller interpositions-

graft från suprarenala 

bukaorta till aortabifurkat-

ionen 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH16, VBH26, 

VBH37 eller VBH56 

VBJ15 Bypass eller interpositions-

graft från suprarenala 

bukaorta till a. iliaca eller 

a. femoralis 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH16, VBH26, 

VBH37 eller VBH56 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till höger a. 

iliaca 

Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till vänster a. 

iliaca 

Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till a. iliaca 

bilateralt 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till höger a. 

femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till vänster a. 

femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till a. femo-

ralis bilateralt 

Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till höger a. 

iliaca och vänster a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från suprarenala bukaorta till höger a. 

femoralis och vänster a. iliaca 

VBJ23 Bypass eller interpositions-

graft från juxtarenala 

bukaorta till infrarenala 

bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH26 eller 

VBH37 

VBJ24 Bypass eller interpositions-

graft från juxtarenala 

bukaorta till aortabifurkat-

ionen 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH26 eller 

VBH37 

VBJ25 Bypass eller interpositions-

graft från juxtarenala 

bukaorta till a. iliaca eller 

a. femoralis 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH26 eller 

VBH37 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. 

iliaca 

Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till vänster a. 

iliaca 

Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till a. iliaca bi-

lateralt 

Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. 

femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till vänster a. 

femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till a. femo-

ralis bilateralt 

Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. 

iliaca och vänster a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. 

femoralis och vänster a. iliaca 

VBJ34 Bypass eller interpositions-

graft från infrarenala 

bukaorta till aortabifurkat-

ionen 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH37 

VBJ35 Bypass eller interpositions-

graft från infrarenala 

bukaorta till a. iliaca eller 

a. femoralis 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBH37 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a. 

iliaca 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till vänster a. 

iliaca 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till a. iliaca bi-

lateralt 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a. 

femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till vänster a. 

femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till a. femoralis 

bilateralt 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a. 

iliaca och vänster a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a. 

femoralis och vänster a. iliaca 

VBK Öppet borttagande av graft eller främmande material från bukaorta 

VBK10 Öppet borttagande av graft eller främmande material från suprarenala bukaorta 

VBK20 Öppet borttagande av graft eller främmande material från juxtarenala bukaorta 

VBK30 Öppet borttagande av graft eller främmande material från infrarenala bukaorta 

VBK40 Öppet borttagande av graft eller främmande material från aortabifurkationen 

VBL Annan öppen operation på bukaorta 

VBL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBL11 Annan öppen operation på suprarenala bukaorta 

VBL22 Annan öppen operation på juxtarenala bukaorta 

VBL33 Annan öppen operation på infrarenala bukaorta 

VBL44 Annan öppen operation på aortabifurkationen 

VBN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i bukaorta 

VBN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i tidigare rekon-

struktion i eller från bukaorta 

VBN33 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i infrarenala 

bukaorta 

VBP Inläggning av stent i bukaorta 

VBP00 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBP11 Inläggning av stent i suprarenala bukaorta 

VBP22 Inläggning av stent i juxtarenala bukaorta 

VBP33 Inläggning av stent i infrarenala bukaorta 

VBP44 Inläggning av stent i aorta-

bifurkationen 

Exempel: 

Kissing stents 

VBQ Inläggning av stentgraft (inklusive stentgraft för revaskularisering av grenar) i bukaorta 

VBQ00 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBQ12 Inläggning av stentgraft 

från suprarenala bukaorta 

till juxtarenala bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ16, VBQ26 

eller VHJ16 

VBQ13 Inläggning av stentgraft 

från suprarenala bukaorta 

till infrarenala bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ16, VBQ26 

eller VHJ16 

VBQ14 Inläggning av stentgraft 

från suprarenala bukaorta 

till aortabifurkationen 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ16, VBQ26 

eller VHJ16 

VBQ15 Inläggning av stentgraft 

från suprarenala bukaorta 

till a. iliaca eller a. femo-

ralis 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ16, VBQ26 

eller VHJ16 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till höger a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till vänster a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till a. iliaca bilate-

ralt 

Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till höger a. femo-

ralis 

Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till vänster a. fe-

moralis 

Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till a. femoralis bi-

lateralt 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till höger a. iliaca 

och vänster a. femoralis 

Inläggning av stentgraft från suprarenala bukaorta till höger a. femo-

ralis och vänster a. iliaca 

VBQ16 Endovaskulär revaskulari-

sering från suprarenala 

bukaorta eller motsva-

rande graft till visceralar-

tär(er) 

Exempel: 

T. ex. Chimney 

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande suprarenala 

bukaorta till truncus coeliacus 

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande suprarenala 

bukaorta till a. mesenterica superior 

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande suprarenala 

bukaorta till truncus coeliacus och a. mesenterica superior 

Endovaskulär revaskularisering från suprarenala bukaorta till höger a. 

renalis 

Endovaskulär revaskularisering från suprarenala bukaorta till vänster a. 

renalis 

Endovaskulär revaskularisering från suprarenala bukaorta till höger 

och vänster a. renalis 

VBQ23 Inläggning av stentgraft 

från juxtarenala bukaorta 

till infrarenala bukaorta 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ26, VBQ36 

eller VHJ16 

VBQ24 Inläggning av stentgraft 

från juxtarenala bukaorta 

till aortabifurkationen 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ26 eller 

VHJ16 

VBQ25 Inläggning av stentgraft 

från juxtarenala bukaorta 

till a. iliaca eller a. femo-

ralis 

Referens: 

Vid samtidig revaskularisering till visceralartärer lägg till VBQ26 eller 

VHJ16 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till vänster a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till a. iliaca bilate-

ralt 

Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. femo-

ralis 

Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till vänster a. femo-

ralis 

Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till a. femoralis bila-

teralt 

Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. iliaca 

och vänster a. femoralis 

Inläggning av stentgraft från juxtarenala bukaorta till höger a. femo-

ralis och vänster a. iliaca 

VBQ26 Endovaskulär revaskulari-

sering från graft motsva-

rande juxtarenala 

bukaorta till a. renalis 

Exempel: 

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande juxtarenala 

bukaorta till höger a. renalis 

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande juxtarenala 

bukaorta till vänster a. renalis 

Endovaskulär revaskularisering från graft motsvarande juxtarenala 

bukaorta till höger och vänster a. renalis 

VBQ34 Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till aortabifurkationen 

VBQ35 Inläggning av stentgraft 

från infrarenala bukaorta 

till a. iliaca eller a. femo-

ralis 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till höger a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till vänster a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till a. iliaca bilateralt 

Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till höger a. femo-

ralis 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till vänster a. femo-

ralis 

Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till a. femoralis bila-

teralt 

Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till höger a. iliaca 

och vänster a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a. 

iliaca och vänster a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från infrarenala bukaorta till höger a. 

femoralis och vänster a. iliaca 

Inläggning av stentgraft från infrarenala bukaorta till höger a. femo-

ralis och vänster a. iliaca 

VBQ36 Endovaskulär revaskulari-

sering från infrarenala 

bukaorta till visceralartärer 

Exempel: 

T.ex. Periscope 

Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till truncus co-

eliacus 

Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till a. mesen-

terica superior 

Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till höger a. 

renalis 

Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till vänster a. 

renalis 

Endovaskulär revaskularisering från infrarenala bukaorta till höger och 

vänster a. renalis 

VBQ44 Inläggning av separata 

stentgrafter i aortabifurkat-

ionen 

Exempel: 

Kissing stents (med stentgrafter) 

VBR Lokal trombolys i bukaorta 

VBR00 Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBR11 Lokal trombolys i suprarenala bukaorta 

VBR22 Lokal trombolys i juxtarenala bukaorta 

VBR33 Lokal trombolys i infrarenala bukaorta 

VBR44 Lokal trombolys i aortabifurkationen 

VBT Inläggning av ockluderande material 

VBT00 Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBT38 Inläggning av ockluderande material i lumbalartär(er) 

VBU Endovaskulärt uttagande av främmande material från bukaorta 

VBU00 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBU11 Endovaskulärt uttagande av främmande material från suprarenala bukaorta 

VBU22 Endovaskulärt uttagande av främmande material från juxtarenala bukaorta 

VBU33 Endovaskulärt uttagande av främmande material från infrarenala bukaorta 

VBU44 Endovaskulärt uttagande av främmande material från aortabifurkationen 

VBW Annan endovaskulär operation i bukaorta 

VBW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från bukaorta 

VBW11 Annan endovaskulär operation i suprarenala bukaorta 

VBW22 Annan endovaskulär operation i juxtarenala bukaorta 

VBW33 Annan endovaskulär operation i infrarenala bukaorta 

VBW44 Annan endovaskulär operation i aortabifurkationen 

VC Operationer på truncus 

brachiocephalicus, a. ca-

rotis communis och dess 

grenar 

Referens: 

A. vertebralis ingår under armartärer (VE - VF) 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VCA Öppen exploration av truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella utbrednings-

område 

VCA10 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCA11 Öppen exploration av truncus brachiocephalicus 

VCA22 Öppen exploration av a. carotis communis 

VCA33 Öppen exploration av a. carotis interna 

VCA44 Öppen exploration av a. carotis externa 

VCA99 Öppen exploration av annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCB Sutur på truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCB00 Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCB10 Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCB11 Sutur på truncus brachiocephalicus 

VCB22 Sutur på a. carotis communis 

VCB33 Sutur på a. carotis interna 

VCB44 Sutur på a. carotis externa 

VCB99 Sutur på annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCC Ligatur eller delning av truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCC00 Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella utbrednings-

område 

VCC08 Ligatur eller delning av AV-fistel från artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCC10 Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCC11 Ligatur eller delning av truncus brachiocephalicus 

VCC22 Ligatur eller delning av a. carotis communis 

VCC33 Ligatur eller delning av a. carotis interna 

VCC44 Ligatur eller delning av a. carotis externa 

VCC55 Ligatur eller delning av a. temporalis 

VCC99 Ligatur eller delning av annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCE Trombektomi eller embolektomi i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCE00 Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella ut-

bredningsområde 

VCE10 Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCE11 Trombektomi eller embolektomi i truncus brachiocephalicus 

VCE22 Trombektomi eller embolektomi i a. carotis communis 

VCE33 Trombektomi eller embolektomi i a. carotis interna 

VCE44 Trombektomi eller embolektomi i a. carotis externa 

VCE99 Trombektomi eller embolektomi i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCF Endartärektomi i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCF11 Endartärektomi i truncus brachiocephalicus 

VCF22 Endartärektomi i a. carotis communis 

VCF33 Endartärektomi i a. carotis 

interna 

Referens: 

Vid eversionsendartärektomi lägg till VCH33 

VCF44 Endartärektomi i a. carotis externa 

VCF99 Endartärektomi i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCG Öppen plastik på truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCG00 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella utbredningsom-

råde 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VCG10 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCG11 Öppen plastik på truncus brachiocephalicus 

VCG22 Öppen plastik på a. carotis communis 

VCG23 Öppen plastik från a. carotis communis till a. carotis interna 

VCG33 Öppen plastik på a. carotis interna 

VCG44 Öppen plastik på a. carotis externa 

VCG99 Öppen plastik på annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCH Transposition till eller 

reimplantation av truncus 

brachiocephalicus, a. ca-

rotis communis och dess 

grenar 

Utesluter: 

Vid öppen ortotopisk revaskularisering från graft motsvarande aorta-

bågen till gren(ar) utgående från aortabågen, se VAH26 

VCH11 Reimplantation av truncus brachiocephalicus 

VCH22 Reimplantation av a. carotis communis 

VCH33 Reimplantation av a. carotis interna 

VCH34 Transposition av a. carotis interna till a. carotis externa 

VCH44 Reimplantation av a. carotis externa 

VCH92 Transposition eller 

reimplantation av annan 

artär till a. carotis commu-

nis 

Utesluter: 

Vid transposition av a. subclavia till a. carotis communis, se VEH16 

VCH99 Transposition eller reimplantation av annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCJ Bypass, extraanatomisk 

revaskularisering eller in-

terpositionsgraft från trun-

cus brachiocephalicus, a. 

carotis communis och 

dess grenar 

Utesluter: 

Vid extraanatomisk revaskularisering från aorta ascendens eller mot-

svarande graft till gren(ar) utgående från aortabågen, se VAJ16 

VCJ00 Bypass från tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCJ10 Bypass från tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCJ11 Interpositionsgraft i truncus brachiocephalicus 

VCJ17 Bypass eller extraanato-

misk revaskularisering från 

truncus brachiocephalicus 

till kontralateral artär 

Exempel: 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från truncus brachiocep-

halicus till kontralaterala a. carotis 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från truncus brachiocep-

halicus till kontralaterala a. subclavia 

VCJ19 Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från truncus brachiocephalicus till annan artär 

VCJ22 Interpositionsgraft i a. carotis communis 

VCJ23 Interpositionsgraft från a. carotis communis till a. carotis interna 

VCJ26 Bypass från a. carotis communis till ipsilaterala a. subclavia 

VCJ27 Bypass eller extraanato-

misk revaskularisering från 

a. carotis communis till 

kontralateral artär 

Exempel: 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. carotis communis 

till kontralaterala a. carotis 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. carotis communis 

till kontralaterala a. subclavia 

VCJ29 Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. carotis communis till annan artär 

VCJ33 Interpositionsgraft i a. carotis interna 

VCJ39 Bypass från a. carotis interna till annan artär 

VCJ44 Interpositionsgraft i a. carotis externa 

VCJ59 Bypass från a. temporalis 

till a. cerebri media 

Exempel: 

Bypass från a. temporalis till a. cerebri media 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VCJ99 Bypass, extraanatomisk revaskularisering eller interpositionsgraft från annan artär i a. carotis ex-

trakraniella utbredningsområde 

VCK Resektion, biopsi eller öppet borttagande av graft eller främmande material från truncus brachio-

cephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCK10 Öppet borttagande av graft eller främmande material från truncus brachiocephalicus 

VCK20 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. carotis communis 

VCK30 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. carotis interna 

VCK33 Resektion av a. carotis in-

terna 

Referens: 

Vid samtidig reimplantation lägg till VCH33 

VCK55 Resektion av a. temporalis (temporalisbiopsi) 

VCK90 Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan artär i a. carotis extrakraniella 

utbredningsområde 

VCK99 Resektion av annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCL Annan öppen operation på truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella utbred-

ningsområde 

VCL10 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCL11 Annan öppen operation på truncus brachiocephalicus 

VCL22 Annan öppen operation på a. carotis communis 

VCL33 Annan öppen operation på a. carotis interna 

VCL44 Annan öppen operation på a. carotis externa 

VCL99 Annan öppen operation på annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i truncus 

brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i tidigare rekon-

struktion i eller från artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCN10 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i tidigare rekon-

struktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCN11 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i truncus brachi-

ocephalicus 

VCN22 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. carotis com-

munis 

VCN23 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) från a. carotis communis till a. carotis interna 

VCN33 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. carotis in-

terna 

VCN44 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. carotis ex-

terna 

VCN99 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i annan artär i 

a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCP Inläggning av stent i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCP00 Inläggning av stent i tidi-

gare rekonstruktion i eller 

från artär i a. carotis ex-

trakraniella utbrednings-

område 

Innefattar: 

Inläggning av stent i bypass från a. temporalis till a. cerebri media 

VCP10 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCP11 Inläggning av stent i truncus brachiocephalicus 

VCP22 Inläggning av stent i a. carotis communis 

VCP23 Inläggning av stent från a. carotis communis till a. carotis interna 

VCP33 Inläggning av stent i a. carotis interna 

VCP44 Inläggning av stent i a. carotis externa 
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VCP99 Inläggning av stent i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCQ Inläggning av stentgraft i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCQ00 Inläggning av stentgraft i 

tidigare rekonstruktion i el-

ler från artär i a. carotis ex-

trakraniella utbrednings-

område 

Innefattar: 

Inläggande av stentgraft i bypass från a. temporalis till a. cerebri me-

dia. 

VCQ10 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCQ11 Inläggning av stentgraft i truncus brachiocephalicus 

VCQ22 Inläggning av stentgraft i a. carotis communis 

VCQ23 Inläggning av stentgraft från a. carotis communis till a. carotis interna 

VCQ33 Inläggning av stentgraft i a. carotis interna 

VCQ44 Inläggning av stentgraft i a. carotis externa 

VCQ99 Inläggning av stentgraft i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCR Lokal trombolys i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCR00 Lokal trombolys i tidigare 

rekonstruktion i eller från 

artär i a. carotis extrakrani-

ella utbredningsområde 

Innefattar: 

Lokal trombolys i bypass från a. temporalis till a. cerebri media 

VCR10 Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCR11 Lokal trombolys i truncus brachiocephalicus 

VCR22 Lokal trombolys i a. carotis communis 

VCR33 Lokal trombolys i a. carotis interna 

VCR44 Lokal trombolys i a. carotis externa 

VCR99 Lokal trombolys i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCS Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering, sonotrombolys i 

a. carotis communis och dess grenar 

VCS10 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering, sonotrombolys i 

tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCS11 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering, sonotrombolys i 

truncus brachiocephalicus 

VCS22 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering, sonotrombolys i 

a. carotis communis 

VCS33 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering, sonotrombolys i 

a. carotis interna 

VCS44 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering, sonotrombolys i 

a. carotis externa 

VCS99 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi, mekanisk trombfragmentering, sonotrombolys i 

annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCT Inläggning av ockluderande material i artär eller AV-fistel i a. carotis extrakraniella utbredningsom-

råde 

VCT08 Inläggning av ockluderande material i AV-fistel från artär i a. carotis extrakraniella utbredningsom-

råde 

VCT09 Inläggning av ockluderande material i artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCU Endovaskulärt uttagande av främmande material från truncus brachiocephalicus, a. carotis com-

munis och dess grenar 

VCU00 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. 

carotis extrakraniella utbredningsområde 

VCU10 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från truncus 

brachiocephalicus 

VCU11 Endovaskulärt uttagande av främmande material från truncus brachiocephalicus 
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VCU22 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. carotis communis 

VCU23 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. carotis communis och a. carotis interna 

VCU33 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. carotis interna 

VCU44 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. carotis externa 

VCU99 Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan artär i a. carotis extrakraniella utbred-

ningsområde 

VCW Annan endovaskulär operation i truncus brachiocephalicus, a. carotis communis och dess grenar 

VCW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i a. carotis extrakraniella utbredningsom-

råde 

VCW10 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från truncus brachiocephalicus 

VCW11 Annan endovaskulär operation i truncus brachiocephalicus 

VCW22 Annan endovaskulär operation i a. carotis communis 

VCW23 Annan endovaskulär operation i a. carotis communis och a. carotis interna 

VCW33 Annan endovaskulär operation i a. carotis interna 

VCW44 Annan endovaskulär operation i a. carotis externa 

VCW99 Annan endovaskulär operation i annan artär i a. carotis extrakraniella utbredningsområde 

VE Operationer på a. subclavia och dess grenar 

VEA Öppen exploration av a. subclavia och dess grenar 

VEA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEA11 Öppen exploration av a. subclavia 

VEA18 Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VEA22 Öppen exploration av a. vertebralis 

VEA33 Öppen exploration av a. axillaris 

VEA38 Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VEA44 Öppen exploration av a. brachialis 

VEA48 Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VEA55 Öppen exploration av a. radialis 

VEA58 Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VEA65 Öppen exploration av a. ulnaris 

VEA68 Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VEA98 Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEA99 Öppen exploration av annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEB Sutur på a. subclavia och dess grenar 

VEB00 Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEB11 Sutur på a. subclavia 

VEB18 Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VEB22 Sutur på a. vertebralis 

VEB33 Sutur på a. axillaris 

VEB38 Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VEB44 Sutur på a. brachialis 

VEB48 Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VEB55 Sutur på a. radialis 

VEB58 Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VEB65 Sutur på a. ulnaris 

VEB68 Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VEB98 Sutur på AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde 
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VEB99 Sutur på annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEC Ligatur eller delning av a. subclavia och dess grenar 

VEC00 Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEC11 Ligatur eller delning av a. subclavia 

VEC18 Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VEC22 Ligatur eller delning av a. vertebralis 

VEC33 Ligatur eller delning av a. axillaris 

VEC38 Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VEC44 Ligatur eller delning av a. brachialis 

VEC48 Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VEC55 Ligatur eller delning av a. radialis 

VEC58 Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VEC65 Ligatur eller delning av a. ulnaris 

VEC68 Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VEC98 Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEC99 Ligatur eller delning av annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VED Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia och dess grenar 

VED18 Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VED38 Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VED48 Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VED58 Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VED68 Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VED98 Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEE Trombektomi eller embolektomi i a. subclavia och dess grenar 

VEE00 Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbrednings-

område 

VEE11 Trombektomi eller embo-

lektomi i a. subclavia 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEE18 Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VEE22 Trombektomi eller embolektomi i a. vertebralis 

VEE33 Trombektomi eller embo-

lektomi i a. axillaris 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEE38 Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VEE44 Trombektomi eller embolektomi i a. brachialis 

VEE48 Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VEE55 Trombektomi eller embolektomi i a. radialis 

VEE58 Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VEE65 Trombektomi eller embolektomi i a. ulnaris 

VEE68 Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VEE98 Trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbrednings-

område 

VEE99 Trombektomi eller embolektomi i annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEF Endartärektomi i a. subclavia och dess grenar 

VEF11 Endartärektomi i a. subclavia 

VEF22 Endartärektomi i a. vertebralis 

VEF33 Endartärektomi i a. axillaris 
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VEF44 Endartärektomi i a. brachialis 

VEF55 Endartärektomi i a. radialis 

VEF65 Endartärektomi i a. ulnaris 

VEF99 Endartärektomi i annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEG Öppen plastik på a. subclavia och dess grenar 

VEG00 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEG11 Öppen plastik på a. 

subclavia 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEG18 Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VEG22 Öppen plastik på a. vertebralis 

VEG33 Öppen plastik på a. axilla-

ris 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEG38 Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VEG44 Öppen plastik på a. brachialis 

VEG48 Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VEG55 Öppen plastik på a. radialis 

VEG58 Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VEG65 Öppen plastik på a. ulnaris 

VEG68 Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VEG98 Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEG99 Öppen plastik på annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEH Reimplantation, transposition eller anläggande av AV-fistel från a. subclavia och dess grenar 

VEH11 Reimplantation av a. subclavia 

VEH16 Transposition av a. subclavia till a. carotis communis 

VEH22 Reimplantation av a. vertebralis 

VEH38 Anläggande av AV-fistel från a. axillaris 

VEH48 Anläggande av AV-fistel 

från a. brachialis 

Utesluter: 

Vid anläggande av AV-graft, se VEJ48 

VEH58 Anläggande av AV-fistel 

från a. radialis 

Utesluter: 

Vid anläggande av AV-graft, se VEJ58 

VEH68 Anläggande av AV-fistel 

från a. ulnaris 

Utesluter: 

Vid anläggande av AV-graft, se VEJ68 

VEH98 Anläggande av AV-fistel 

från annan artär i a. 

subclavias utbredningsom-

råde 

Utesluter: 

Vid anläggande av AV-graft, se VEJ98 

VEJ Bypass, interpositionsgraft eller extraanatomisk revaskularisering från a. subclavia och dess grenar 

VEJ00 Bypass eller interpositionsgraft från tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbrednings-

område 

VEJ11 Interpositionsgraft i a. 

subclavia 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEJ13 Bypass eller interpositionsgraft från a. subclavia till ipsilaterala a. axillaris 

VEJ14 Bypass eller interpositionsgraft från a. subclavia till ipsilaterala a. brachialis 

VEJ15 Bypass från a. subclavia till 

ipsilateral underarmsartär 

Exempel: 

Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. radialis 

Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. ulnaris 

VEJ16 Bypass eller extraanato-

misk revaskularisering från 

Exempel: 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. subclavia till ipsi-

alaterala a. carotis 
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a. subclavia till a. carotis 

eller kontralateral artär 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. subclavia till kon-

tralaterala a. carotis 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. subclavia till kon-

tralaterala a. subclavia 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. subclavia till kon-

tralaterala a. axillaris 

VEJ17 Bypass från a. subclavia till 

a. iliaca eller a. femoralis 

Exempel: 

Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. iliaca 

Bypass från a. subclavia till kontralaterala a. iliaca 

Bypass från a. subclavia till a. iliaca bilateralt 

Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. femoralis 

Bypass från a. subclavia till kontralaterala a. femoralis 

Bypass från a. subclavia till a. femoralis bilateralt 

Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. iliaca och kontralaterala a. 

femoralis 

Bypass från a. subclavia till ipsilaterala a. femoralis och kontralaterala 

a. iliaca 

VEJ18 Anläggande av AV-graft från a. subclavia 

VEJ19 Bypass från a. subclavia till annan artär 

VEJ33 Interpositionsgraft i a. axil-

laris 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEJ34 Bypass eller interpositionsgraft från a. axillaris till ipsilaterala a. brachialis 

VEJ35 Bypass från a. axillaris till 

ipsilateral underarmsartär 

Exempel: 

Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. radialis 

Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. ulnaris 

VEJ36 Bypass eller extraanato-

misk revaskularisering från 

a. axillaris till a. carotis eller 

kontralateral artär 

Exempel: 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. axillaris till ipsi-

alaterala a. carotis 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. axillaris till kontra-

laterala a. carotis 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. axillaris till kontra-

laterala a. subclavia 

Bypass eller extraanatomisk revaskularisering från a. axillaris till kontra-

laterala a. axillaris 

VEJ37 Bypass från a. axillaris till a. 

iliaca eller a. femoralis 

Exempel: 

Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. iliaca 

Bypass från a. axillaris till kontralaterala a. iliaca 

Bypass från a. axillaris till a. iliaca bilateralt 

Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. femoralis 

Bypass från a. axillaris till kontralaterala a. femoralis 

Bypass från a. axillaris till a. femoralis bilateralt 

Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. iliaca och kontralaterala a. fe-

moralis 

Bypass från a. axillaris till ipsilaterala a. femoralis och kontralaterala a. 

iliaca 

VEJ38 Anläggande av AV-graft från a. axillaris 

VEJ39 Bypass från a. axillaris till annan artär 

VEJ44 Interpositionsgraft i a. brachialis 

VEJ45 Bypass från a. brachialis till 

ipsilateral underarmsartär 

Exempel: 

Bypass från a. brachialis till ipsilaterala a. radialis 

Bypass från a. brachialis till ipsilaterala a. ulnaris 

VEJ48 Anläggande av AV-graft 

från a. brachialis 

Utesluter: 

Vid anläggande av AV-fistel, se VEH48 

VEJ58 Anläggande av AV-graft 

från a. radialis 

Utesluter: 

Vid anläggande av AV-fistel, se VEH58 
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VEJ68 Anläggande av AV-graft 

från a. ulnaris 

Utesluter: 

Vid anläggande av AV-fistel, se VEH68 

VEJ98 Anläggande av AV-graft 

från annan artär i a. 

subclavias utbredningsom-

råde 

Utesluter: 

Vid anläggande av AV-fistel, se VEH98 

VEJ99 Bypass, interpositionsgraft eller extraanatomisk revaskularisering från annan artär i a. subclavias ut-

bredningsområde 

VEK Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. subclavia och dess grenar 

VEK10 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. subclavia 

VEK18 Öppet borttagande av AV-graft från a. subclavia 

VEK20 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. vertebralis 

VEK30 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. axillaris 

VEK38 Öppet borttagande av AV-graft från a. axillaris 

VEK40 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. brachialis 

VEK48 Öppet borttagande av AV-graft från a. brachialis 

VEK50 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. radialis 

VEK58 Öppet borttagande av AV-graft från a. radialis 

VEK60 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. ulnaris 

VEK68 Öppet borttagande av AV-graft från a. ulnaris 

VEK90 Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan artär i a. subclavias utbrednings-

område 

VEK98 Öppet borttagande av AV-graft från annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEL Annan öppen operation på a. subclavia och dess grenar 

VEL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsom-

råde 

VEL11 Annan öppen operation på a. subclavia 

VEL18 Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VEL22 Annan öppen operation på a. vertebralis 

VEL33 Annan öppen operation på a. axillaris 

VEL38 Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VEL44 Annan öppen operation på a. brachialis 

VEL48 Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VEL55 Annan öppen operation på a. radialis 

VEL58 Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VEL65 Annan öppen operation på a. ulnaris 

VEL68 Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VEL98 Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsom-

råde 

VEL99 Annan öppen operation på annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. subclavia 

och dess grenar 

VEN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i tidigare rekon-

struktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEN11 Perkutan transluminal an-

gioplastik (PTA) eller perku-

tan subintimal angioplastik 

(SAP) i a. subclavia 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 
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VEN18 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i AV-graft eller 

AV-fistel från a. subclavia 

VEN22 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. vertebralis 

VEN33 Perkutan transluminal an-

gioplastik (PTA) eller perku-

tan subintimal angioplastik 

(SAP) i a. axillaris 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEN38 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i AV-graft eller 

AV-fistel från a. axillaris 

VEN44 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. brachialis 

VEN48 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i AV-graft eller 

AV-fistel från a. brachialis 

VEN55 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. radialis 

VEN58 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i AV-graft eller 

AV-fistel från a. radialis 

VEN65 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. ulnaris 

VEN68 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i AV-graft eller 

AV-fistel från a. ulnaris 

VEN98 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i AV-graft eller 

AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEN99 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i annan artär i 

a. subclavias utbredningsområde 

VEP Inläggning av stent i a. subclavia och dess grenar 

VEP00 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEP11 Inläggning av stent i a. 

subclavia 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEP18 Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VEP22 Inläggning av stent i a. vertebralis 

VEP33 Inläggning av stent i a. ax-

illaris 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEP38 Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VEP44 Inläggning av stent i a. brachialis 

VEP48 Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VEP55 Inläggning av stent i a. radialis 

VEP58 Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VEP65 Inläggning av stent i a. ulnaris 

VEP68 Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VEP98 Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEP99 Inläggning av stent i annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEQ Inläggning av stentgraft i a. subclavia och dess grenar 

VEQ00 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEQ11 Inläggning av stentgraft i 

a. subclavia 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEQ22 Inläggning av stentgraft i a. vertebralis 

VEQ33 Inläggning av stentgraft i 

a. axillaris 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VEQ44 Inläggning av stentgraft i a. brachialis 

VEQ55 Inläggning av stentgraft i a. radialis 

VEQ65 Inläggning av stentgraft i a. ulnaris 
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VEQ99 Inläggning av stentgraft i annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VER Lokal trombolys i a. subclavia och dess grenar 

VER00 Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbredningsområde 

VER11 Lokal trombolys i a. subcla-

via 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VER18 Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VER22 Lokal trombolys i a. vertebralis 

VER33 Lokal trombolys i a. axillaris Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome (TOS), se GAE40 

VER38 Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VER44 Lokal trombolys i a. brachialis 

VER48 Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VER55 Lokal trombolys i a. radialis 

VER58 Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VER65 Lokal trombolys i a. ulnaris 

VER68 Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VER98 Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VER99 Lokal trombolys i annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VET Inläggning av ockluderande material i a. subclavia och dess grenar 

VET00 Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i eller från artär i a. subclavias utbred-

ningsområde 

VET11 Inläggning av ockluderande material i a. subclavia 

VET18 Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VET22 Inläggning av ockluderande material i a. vertebralis 

VET33 Inläggning av ockluderande material i a. axillaris 

VET38 Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VET44 Inläggning av ockluderande material i a. brachialis 

VET48 Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VET55 Inläggning av ockluderande material i a. radialis 

VET58 Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VET65 Inläggning av ockluderande material i a. ulnaris 

VET68 Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VET98 Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias ut-

bredningsområde 

VET99 Inläggning av ockluderande material i annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VEU Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. subclavia och dess grenar 

VEU00 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i a. subclavias utbred-

ningsområde 

VEU11 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. subclavia 

VEU18 Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VEU22 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. vertebralis 

VEU33 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. axillaris 

VEU38 Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VEU44 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. brachialis 

VEU48 Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VEU55 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. radialis 

VEU58 Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 
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VEU65 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. ulnaris 

VEU68 Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VEU98 Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. 

subclavias utbredningsområde 

VEU99 Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan artär i a. subclavias utbredningsom-

råde 

VEW Annan endovaskulär operation i a. subclavia och dess grenar 

VEW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i a. subclavias utbredningsområde 

VEW11 Annan endovaskulär operation i a. subclavia 

VEW18 Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. subclavia 

VEW22 Annan endovaskulär operation i a. vertebralis 

VEW33 Annan endovaskulär operation i a. axillaris 

VEW38 Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. axillaris 

VEW44 Annan endovaskulär operation i a. brachialis 

VEW48 Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. brachialis 

VEW55 Annan endovaskulär operation i a. radialis 

VEW58 Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. radialis 

VEW65 Annan endovaskulär operation i a. ulnaris 

VEW68 Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. ulnaris 

VEW98 Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från annan artär i a. subclavias utbrednings-

område 

VEW99 Annan endovaskulär operation i annan artär i a. subclavias utbredningsområde 

VG Operationer på visceralartärer 

VGA Öppen exploration av visceralartär 

VGA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGA11 Öppen exploration av truncus coeliacus 

VGA23 Öppen exploration av a. lienalis 

VGA34 Öppen exploration av a. mesenterica superior 

VGA45 Öppen exploration av a. renalis 

VGA99 Öppen exploration av annan visceralartär 

VGB Sutur på visceralartär 

VGB00 Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGB11 Sutur på truncus coeliacus 

VGB23 Sutur på a. lienalis 

VGB34 Sutur på a. mesenterica superior 

VGB45 Sutur på a. renalis 

VGB99 Sutur på annan visceralartär 

VGC Ligatur av visceralartär 

VGC00 Ligatur av tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGC11 Ligatur av truncus coeliacus 

VGC23 Ligatur av a. lienalis 

VGC34 Ligatur av a. mesenterica superior 

VGC45 Ligatur av a. renalis 

VGC67 Ligatur av a. mesenterica inferior 

VGC99 Ligatur av annan visceralartär 

VGE Trombektomi eller embolektomi i visceralartär 
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VGE00 Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGE11 Trombektomi eller embolektomi i truncus coeliacus 

VGE23 Trombektomi eller embolektomi i a. lienalis 

VGE34 Trombektomi eller embolektomi i a. mesenterica superior 

VGE45 Trombektomi eller embolektomi i a. renalis 

VGE99 Trombektomi eller embolektomi i annan visceralartär 

VGF Endartärektomi i visceralartär 

VGF11 Endartärektomi i truncus coeliacus 

VGF23 Endartärektomi i a. lienalis 

VGF34 Endartärektomi i a. mesenterica superior 

VGF45 Endartärektomi i a. renalis 

VGF99 Endartärektomi i annan visceralartär 

VGG Öppen plastik på visceralartär 

VGG00 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGG11 Öppen plastik på truncus coeliacus 

VGG23 Öppen plastik på a. lienalis 

VGG34 Öppen plastik på a. mesenterica superior 

VGG45 Öppen plastik på a. renalis 

VGG99 Öppen plastik på annan visceralartär 

VGH Transposition av visce-

ralartär 

Utesluter: 

Vid öppen ortotopisk revaskularisering av visceralartärer vid aortare-

konstruktion, se VBH16, VBH26, VBH37, VBH56 

VGH39 Transposition av a. mesenterica superior 

VGH49 Transposition av a. renalis 

VGH99 Transposition av annan visceralartär 

VGJ Bypass från eller interpositionsgraft i visceralartär 

VGJ00 Bypass från eller interpositionsgraft i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGJ11 Interpositionsgraft i truncus coeliacus 

VGJ19 Bypass från truncus coeliacus 

VGJ23 Interpositionsgraft i a. lienalis 

VGJ29 Bypass från a. lienalis 

VGJ34 Interpositionsgraft i a. mesenterica superior 

VGJ39 Bypass från a. mesenterica superior 

VGJ45 Interpositionsgraft i a. renalis 

VGJ49 Bypass från a. renalis 

VGJ99 Interpositionsgraft i eller bypass från annan visceralartär 

VGK Öppet borttagande av graft eller främmande material från visceralartär 

VGK10 Öppet borttagande av graft eller främmande material från truncus coeliacus 

VGK20 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. lienalis 

VGK30 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. mesenterica superior 

VGK40 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. renalis 

VGK60 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. mesenterica inferior 

VGK90 Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan visceralartär 

VGL Annan öppen operation på visceralartär 

VGL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGL11 Annan öppen operation på truncus coeliacus 
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VGL23 Annan öppen operation på a. lienalis 

VGL34 Annan öppen operation på a. mesenterica superior 

VGL45 Annan öppen operation på a. renalis 

VGL99 Annan öppen operation på annan visceralartär 

VGN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i visceralartär 

VGN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i tidigare rekon-

struktion i eller från visceralartär 

VGN11 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i truncus co-

eliacus 

VGN23 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. lienalis 

VGN34 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. mesenterica 

superior 

VGN45 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. renalis 

VGN67 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. mesenterica 

inferior 

VGN99 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i annan visce-

ralartär 

VGP Inläggning av stent i visceralartär 

VGP00 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGP11 Inläggning av stent i truncus coeliacus 

VGP23 Inläggning av stent i a. lienalis 

VGP34 Inläggning av stent i a. mesenterica superior 

VGP45 Inläggning av stent i a. renalis 

VGP67 Inläggning av stent i a. mesenterica inferior 

VGP99 Inläggning av stent i annan visceralartär 

VGQ Inläggning av stentgraft i visceralartär 

VGQ00 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGQ11 Inläggning av stentgraft i 

truncus coeliacus 

Utesluter: 

Endovaskulär revaskularisering av visceralartärer vid aortarekonstrukt-

ion, se VBQ16, VBQ26 eller VBQ36 

VGQ23 Inläggning av stentgraft i a. lienalis 

VGQ34 Inläggning av stentgraft i a. mesenterica superior 

VGQ45 Inläggning av stentgraft i a. renalis 

VGQ67 Inläggning av stentgraft i a. mesenterica inferior 

VGQ99 Inläggning av stentgraft i annan visceralartär 

VGR Lokal trombolys i visceralartär 

VGR00 Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGR11 Lokal trombolys i truncus coeliacus 

VGR23 Lokal trombolys i a. lienalis 

VGR34 Lokal trombolys i a. mesenterica superior 

VGR45 Lokal trombolys i a. renalis 

VGR67 Lokal trombolys i a. mesenterica inferior 

VGR99 Lokal trombolys i annan visceralartär 

VGT Inläggning av ockluderande material i visceralartär 

VGT00 Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGT11 Inläggning av ockluderande material i truncus coeliacus eller dess grenar (t.ex. a. gastroduodena-

lis) 

VGT23 Inläggning av ockluderande material i a. lienalis 
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VGT34 Inläggning av ockluderande material i a. mesenterica superior 

VGT45 Inläggning av ockluderande material i a. renalis 

VGT67 Inläggning av ockluderande material i a. mesenterica inferior 

VGT99 Inläggning av ockluderande material i annan visceralartär 

VGU Endovaskulärt uttagande av främmande material från visceralartär 

VGU00 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från visceralar-

tär 

VGU11 Endovaskulärt uttagande av främmande material från truncus coeliacus 

VGU23 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. lienalis 

VGU34 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. mesenterica superior 

VGU45 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. renalis 

VGU67 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. mesenterica inferior 

VGU99 Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan visceralartär 

VGW Annan endovaskulär operation i visceralartär 

VGW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från visceralartär 

VGW11 Annan endovaskulär operation i truncus coeliacus 

VGW23 Annan endovaskulär operation i a. lienalis 

VGW34 Annan endovaskulär operation i a. mesenterica superior 

VGW45 Annan endovaskulär operation i a. renalis 

VGW99 Annan endovaskulär operation i annan visceralartär 

VH Operationer på a. iliaca 

VHA Öppen exploration av bäckenartär 

VHA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHA11 Öppen exploration av a. iliaca communis 

VHA21 Öppen exploration av a. iliaca externa 

VHA31 Öppen exploration av a. iliaca interna 

VHA99 Öppen exploration av annan bäckenartär 

VHB Sutur på bäckenartär 

VHB00 Sutur på tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHB11 Sutur på a. iliaca communis 

VHB21 Sutur på a. iliaca externa 

VHB31 Sutur på a. iliaca interna 

VHB99 Sutur på annan bäckenartär 

VHC Ligatur eller delning av bäckenartär 

VHC00 Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHC11 Ligatur eller delning av a. iliaca communis 

VHC21 Ligatur eller delning av a. iliaca externa 

VHC31 Ligatur eller delning av a. iliaca interna 

VHC99 Ligatur eller delning av annan bäckenartär 

VHE Trombektomi eller embolektomi i bäckenartär 

VHE00 Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHE11 Trombektomi eller embolektomi i a. iliaca communis 

VHE21 Trombektomi eller embolektomi i a. iliaca externa 

VHE31 Trombektomi eller embolektomi i a. iliaca interna 

VHE99 Trombektomi eller embolektomi i annan bäckenartär 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VHF Endartärektomi i bäckenartär 

VHF11 Endartärektomi i a. iliaca communis 

VHF21 Endartärektomi i a. iliaca externa 

VHF31 Endartärektomi i a. iliaca interna 

VHF99 Endartärektomi i annan bäckenartär 

VHG Öppen plastik på bäckenartär 

VHG00 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHG11 Öppen plastik på a. iliaca communis 

VHG21 Öppen plastik på a. iliaca externa 

VHG31 Öppen plastik på a. iliaca interna 

VHG99 Öppen plastik på annan bäckenartär 

VHJ Bypass, interpositionsgraft eller extraanatomisk revaskularisering i eller från bäckenartär 

VHJ00 Bypass eller interpositionsgraft från tidigare rekonstruktion på bäckenartär 

VHJ11 Bypass eller interpositions-

graft från a. iliaca commu-

nis till ipsilaterala a. iliaca 

Exempel: 

Interpositionsgraft i a. iliaca communis 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala a. 

iliaca externa 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala a. 

iliaca interna 

VHJ12 Bypass eller interpositions-

graft från a. iliaca commu-

nis till ipsilaterala a. femo-

ralis 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala a. 

femoralis communis  

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala a. 

profunda femoris 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala a. 

femoralis superficialis 

VHJ13 Bypass eller interpositions-

graft från a. iliaca commu-

nis till kontralaterala a. 

iliaca 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till kontralate-

rala a. iliaca communis 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till kontralate-

rala a. iliaca externa 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till kontralate-

rala a. iliaca interna 

VHJ14 Bypass eller interpositions-

graft från a. iliaca commu-

nis till kontralaterala a. fe-

moralis 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till kontralate-

rala a. femoralis communis 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till kontralate-

rala a. profunda femoris 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till kontralate-

rala a. femoralis superficialis 

VHJ15 Bypass eller interpositions-

graft från a. iliaca commu-

nis till a. iliaca eller a. fe-

moralis bilateralt 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till a. iliaca bila-

teralt 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till a. femoralis 

bilateralt 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala a. 

iliaca och till kontralaterala a. femoralis 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca communis till ipsilaterala a. 

femoralis och till kontralaterala a. iliaca 

VHJ16 Extraanatomisk revaskulari-

sering från a. iliaca com-

munis till visceralartär(er) 

Exempel: 

Extraanatomisk revaskularisering från a. iliaca communis till truncus 

coeliacus 

Extraanatomisk revaskularisering från a. iliaca communis till a. mesen-

terica superior 
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Extraanatomisk revaskularisering från a. iliaca communis till ipsilaterala 

a. renalis 

Extraanatomisk revaskularisering från a. iliaca communis till kontralate-

rala a. renalis 

VHJ21 Interpositionsgraft i a. iliaca externa 

VHJ22 Bypass eller interpositions-

graft från a. iliaca externa 

till ipsilaterala a. femoralis 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till ipsilaterala a. 

femoralis communis  

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till ipsilaterala a. 

profunda femoris  

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till ipsilaterala a. 

femoralis superficialis 

VHJ24 Bypass eller interpositions-

graft från a. iliaca externa 

till kontralaterala a. femo-

ralis 

Exempel: 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till kontralaterala 

a. femoralis communis  

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till kontralaterala 

a. profunda femoris 

Bypass eller interpositionsgraft från a. iliaca externa till kontralaterala 

a. femoralis superficialis 

VHJ31 Interpositionsgraft i a. iliaca interna 

VHJ99 Bypass eller interpositionsgraft från annan bäckenartär till annan artär 

VHK Öppet borttagande av graft eller främmande material från bäckenartär 

VHK10 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. iliaca communis 

VHK20 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. iliaca externa 

VHK30 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. iliaca interna 

VHK90 Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan bäckenartär 

VHL Annan öppen operation på bäckenartär 

VHL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHL11 Annan öppen operation på a. iliaca communis 

VHL21 Annan öppen operation på a. iliaca externa 

VHL31 Annan öppen operation på a. iliaca interna 

VHL99 Annan öppen operation på annan bäckenartär 

VHN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i bäckenartär 

VHN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHN11 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. iliaca com-

munis 

VHN21 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. iliaca ex-

terna 

VHN31 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. iliaca in-

terna 

VHN99 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i annan 

bäckenartär 

VHP Inläggning av stent i bäckenartär 

VHP00 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHP11 Inläggning av stent i a. 

iliaca communis 

Utesluter: 

Inläggning av stent i aortabifurkationen (Kissing stents), se VBP44 

VHP21 Inläggning av stent i a. iliaca externa 

VHP31 Inläggning av stent i a. iliaca interna 

VHP99 Inläggning av stent i annan bäckenartär 

VHQ Inläggning av stentgraft i bäckenartär 

VHQ00 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 
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VHQ11 Inläggning av stentgraft i a. iliaca communis 

VHQ21 Inläggning av stentgraft i a. iliaca externa 

VHQ31 Inläggning av stentgraft i a. iliaca interna 

VHQ99 Inläggning av stentgraft i annan bäckenartär 

VHR Lokal trombolys i bäckenartär 

VHR00 Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHR11 Lokal trombolys i a. iliaca communis 

VHR21 Lokal trombolys i a. iliaca externa 

VHR31 Lokal trombolys i a. iliaca interna 

VHR99 Lokal trombolys i annan bäckenartär 

VHS Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i bäckenartär 

VHS00 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHS11 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. iliaca communis 

VHS21 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. iliaca externa 

VHS31 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. iliaca interna 

VHS99 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i annan bäckenartär 

VHT Inläggning av ockluderande material i bäckenartär 

VHT00 Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHT11 Inläggning av ockluderande material i a. iliaca communis 

VHT21 Inläggning av ockluderande material i a. iliaca externa 

VHT31 Inläggning av ockluderande material i a. iliaca interna 

VHT99 Inläggning av ockluderande material i annan bäckenartär 

VHU Endovaskulärt uttagande av främmande material från bäckenartär 

VHU00 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i eller från bäcken-

artär 

VHU11 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. iliaca communis 

VHU21 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. iliaca externa 

VHU31 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. iliaca interna 

VHU99 Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan bäckenartär 

VHW Annan endovaskulär operation i bäckenartär 

VHW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i eller från bäckenartär 

VHW11 Annan endovaskulär operation i a. iliaca communis 

VHW21 Annan endovaskulär operation i a. iliaca externa 

VHW31 Annan endovaskulär operation i a. iliaca interna 

VHW99 Annan endovaskulär operation i annan bäckenartär 

VJ Operationer på a. femoralis och a. poplitea 

samt AV-graft och AV-fistlar från a. femoralis 

Beskrivning: 

Inkluderar inte operationer på eller till infra-

popliteala artärer 

VJA Öppen exploration av a. femoralis och a. poplitea 

VJA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion på a. femoralis eller a. poplitea 

VJA18 Öppen exploration av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis 

VJA19 Öppen exploration av a. femoralis 

VJA44 Öppen exploration av a. poplitea ovanför knäleden 

VJA55 Öppen exploration av a. poplitea nedanför knäleden 

VJB Sutur på a. femoralis och a. poplitea 

VJB00 Sutur på tidigare rekonstruktion på a. femoralis eller a. poplitea 
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VJB11 Sutur på a. femoralis communis 

VJB18 Sutur på AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis 

VJB22 Sutur på a. profunda femoris 

VJB33 Sutur på a. femoralis superficialis 

VJB44 Sutur på a. poplitea ovanför knäleden 

VJB55 Sutur på a. poplitea nedanför knäleden 

VJC Ligatur eller delning av a. femoralis och a. poplitea 

VJC00 Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion på a. femoralis eller a. poplitea 

VJC11 Ligatur eller delning av a. femoralis communis 

VJC18 Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis communis 

VJC22 Ligatur eller delning av a. profunda femoris  

VJC28 Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoralis 

VJC33 Ligatur eller delning av a. femoralis superficialis 

VJC38 Ligatur eller delning av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJC44 Ligatur eller delning av a. poplitea ovanför knäleden 

VJC55 Ligatur eller delning av a. poplitea nedanför knäleden 

VJD Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis 

VJD18 Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis communis 

VJD28 Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoris 

VJD38 Öppen försnävning av AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJE Trombektomi eller embolektomi i a. femoralis och a. poplitea 

VJE00 Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion från a. femoralis till a. poplitea eller kontra-

lateral artär 

VJE18 Trombektomi eller embolektomi av tromb eller embolus i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis 

communis 

VJE19 Trombektomi eller embolektomi från a. femoralis communis 

VJE28 Trombektomi eller embolektomi av tromb eller embolus i AV-graft eller AV-fistel från a. profunda 

femoris 

VJE38 Trombektomi eller embolektomi av tromb eller embolus i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis su-

perficialis 

VJE44 Trombektomi eller embolektomi från a. poplitea ovanför knäleden 

VJE55 Trombektomi eller embolektomi från a. poplitea nedanför knäleden 

VJF Endartärektomi i a. femoralis och a. poplitea 

VJF11 Endartärektomi i a. femoralis communis 

VJF12 Endartärektomi från a. femoralis communis till a. profunda femoris 

VJF13 Endartärektomi från a. femoralis communis till a. femoralis superficialis 

VJF44 Endartärektomi i a. poplitea ovanför knäleden 

VJF55 Endartärektomi i a. poplitea nedanför knäleden 

VJG Öppen plastik på a. femoralis och a. poplitea 

VJG00 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i eller från a. femoralis till a. poplitea eller kontralateral artär 

VJG11 Öppen plastik på a. femoralis communis 

VJG12 Öppen plastik på a. profunda femoris (profundaplastik) 

VJG18 Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis communis 

VJG28 Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoris 

VJG33 Öppen plastik på a. femoralis superficialis 

VJG38 Öppen plastik på AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superficialis 
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VJG44 Öppen plastik på a. poplitea ovanför knäleden 

VJG45 Öppen plastik från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden 

VJG55 Öppen plastik på a. poplitea nedanför knäleden 

VJH Reimplantation (reanastomos) av a. poplitea samt anläggande av AV-fistel från a. femoralis 

VJH18 Anläggande av AV-fistel från a. femoralis communis 

VJH28 Anläggande av AV-fistel från a. profunda femoris 

VJH39 Anläggande av AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJH44 Reimplantation/reanastomos av a. poplitea ovanför knäleden 

VJH45 Reimplantation/reanastomos av a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden 

VJH55 Reimplantation/reanastomos av a. poplitea nedanför knäleden 

VJJ Bypass eller interpositionsgraft från a. femoralis till a. poplitea eller kontralateral artär samt AV-graft 

från a. femoralis 

VJJ00 Bypass från tidigare rekonstruktion från a. femoralis till a. poplitea eller kontralateral artär 

VJJ11 Interpositionsgraft i a. femoralis communis 

VJJ12 Interpositionsgraft från a. femoralis communis till 

a. profunda femoris 

Beskrivning: 

Oftast i kombination med VJJ13 

VJJ13 Interpositionsgraft från a. femoralis communis till 

a. femoralis superficialis 

Beskrivning: 

Oftast i kombination med VJJ12 

VJJ14 Bypass från a. femoralis communis till a. poplitea ovanför knäleden 

VJJ15 Bypass från a. femoralis communis till a. poplitea nedanför knäleden 

VJJ16 Bypass från a. femoralis communis till kontralaterala a. femoralis 

VJJ18 AV-graft från a. femoralis communis 

VJJ24 Bypass från a. profunda femoris till a. poplitea ovanför knäleden 

VJJ25 Bypass från a. profunda femoris till a. poplitea nedanför knäleden 

VJJ28 AV-graft från a. profunda femoris 

VJJ33 Interpositionsgraft i a. femoralis superficialis 

VJJ34 Bypass från a. femoralis superficialis till a. poplitea ovanför knäleden 

VJJ35 Bypass från a. femoralis superficialis till a. poplitea nedanför knäleden 

VJJ38 AV-graft från a. femoralis superficialis 

VJJ44 Interpositionsgraft i a. poplitea ovanför knäleden 

VJJ45 Bypass eller interpositionsgraft från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden 

VJJ55 Interpositionsgraft i a. poplitea nedanför knäleden 

VJK Resektion av eller öppet borttagande av graft eller främmande material från a. femoralis och a. 

poplitea 

VJK00 Öppet borttagande av graft eller främmande material från a. femoralis och a. poplitea 

VJK18 Öppet borttagande av AV-graft från a. femoralis communis 

VJK28 Öppet borttagande av AV-graft från a. profunda femoris 

VJK38 Öppet borttagande av AV-graft från a. femoralis superficialis 

VJK44 Resektion av a. poplitea ovanför knäleden eller öppet borttagande av graft eller främmande 

material från a. poplitea ovanför knäleden 

VJK45 Resektion av a. poplitea ovanför och nedanför knäleden eller öppet borttagande av graft eller 

främmande material från a. poplitea ovanför och nedanför knäleden 

VJK55 Resektion av a. poplitea nedanför knäleden eller öppet borttagande av graft eller främmande 

material från a. poplitea nedanför knäleden 

VJL Annan öppen operation på a. femoralis och a. poplitea 

VJL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion från a. femoralis till a. poplitea eller kontralateral 

artär 

VJL09 Annan öppen operation på a. femoralis 
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VJL18 Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis communis 

VJL28 Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoris 

VJL38 Annan öppen operation på AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJL44 Annan öppen operation på a. poplitea ovanför knäleden 

VJL55 Annan öppen operation på a. poplitea nedanför knäleden 

VJN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. femoralis 

och a. poplitea 

VJN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i tidigare rekon-

struktion i a. femoralis, a. poplitea eller bypass från a. femoralis till a. poplitea 

VJN11 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. femoralis 

communis 

VJN12 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) från a. femoralis 

communis till a. profunda femoris 

VJN18 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i AV-graft eller 

AV-fistel från a. femoralis communis 

VJN22 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. profunda 

femoris 

VJN28 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i AV-graft eller 

AV-fistel från a. profunda femoris 

VJN33 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. femoralis 

superficialis 

VJN38 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i AV-graft eller 

AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJN44 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. poplitea 

ovanför knäleden 

VJN45 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) från a. poplitea 

ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden 

VJN55 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. poplitea ne-

danför knäleden 

VJP Inläggning av stent i a. femoralis och a. poplitea 

VJP00 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i a. femoralis, a. poplitea eller bypass från a. femoralis till 

a. poplitea 

VJP11 Inläggning av stent i a. femoralis communis 

VJP12 Inläggning av stent från a. femoralis communis till a. profunda femoris 

VJP18 Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis communis 

VJP22 Inläggning av stent i a. profunda femoris 

VJP28 Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoris 

VJP33 Inläggning av stent i a. femoralis superficialis 

VJP38 Inläggning av stent i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJP44 Inläggning av stent i a. poplitea ovanför knäleden 

VJP45 Inläggning av stent från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden 

VJP55 Inläggning av stent i a. poplitea nedanför knäleden 

VJQ Inläggning av stentgraft i a. femoralis och a. poplitea 

VJQ00 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i a. femoralis, a. poplitea eller bypass från a. femo-

ralis till a. poplitea 

VJQ11 Inläggning av stentgraft i a. femoralis communis 

VJQ12 Inläggning av stentgraft från a. femoralis communis till a. profunda femoris 

VJQ18 Inläggning av stentgraft i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis communis 

VJQ22 Inläggning av stentgraft i a. profunda femoris 

VJQ28 Inläggning av stentgraft i AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoris 
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VJQ33 Inläggning av stentgraft i a. femoralis superficialis 

VJQ38 Inläggning av stentgraft i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJQ44 Inläggning av stentgraft i a. poplitea ovanför knäleden 

VJQ45 Inläggning av stentgraft från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden 

VJQ55 Inläggning av stentgraft i a. poplitea nedanför knäleden 

VJR Lokal trombolys i a. femoralis och a. poplitea 

VJR00 Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion i a. femoralis, a. poplitea eller bypass från a. femoralis till a. 

poplitea 

VJR11 Lokal trombolys i a. femoralis communis 

VJR12 Lokal trombolys från a. femoralis communis till a. profunda femoris 

VJR18 Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis communis 

VJR22 Lokal trombolys i a. profunda femoris 

VJR28 Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoris 

VJR33 Lokal trombolys i a. femoralis superficialis 

VJR38 Lokal trombolys i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJR44 Lokal trombolys i a. poplitea ovanför knäleden 

VJR45 Lokal trombolys från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden 

VJR55 Lokal trombolys i a. poplitea nedanför knäleden 

VJS Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. femoralis och a. poplitea 

VJS00 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion i a. femoralis, a. poplitea 

eller bypass från a. femoralis till a. poplitea 

VJS11 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. femoralis communis 

VJS12 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi från a. femoralis communis till a. profunda femo-

ris 

VJS18 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis commu-

nis 

VJS22 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. profunda femoris 

VJS28 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoris 

VJS33 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. femoralis superficialis 

VJS38 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superfi-

cialis 

VJS44 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. poplitea ovanför knäleden 

VJS45 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea 

nedanför knäleden 

VJS55 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. poplitea nedanför knäleden 

VJT Inläggning av ockluderande material i a. femoralis eller a. poplitea 

VJT00 Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i a. femoralis, a. poplitea eller bypass 

från a. femoralis till a. poplitea 

VJT08 Perkutan slutning av kvarstående AV-fistel i bypass till a. poplitea 

VJT11 Inläggning av ockluderande material i a. femoralis communis 

VJT12 Inläggning av ockluderande material från a. femoralis communis till a. profunda femoris 

VJT18 Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis communis 

VJT22 Inläggning av ockluderande material i a. profunda femoris 

VJT28 Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoris 

VJT33 Inläggning av ockluderande material i a. femoralis superficialis 

VJT38 Inläggning av ockluderande material i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJT44 Inläggning av ockluderande material i a. poplitea ovanför knäleden 
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VJT45 Inläggning av ockluderande material från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför 

knäleden 

VJT55 Inläggning av ockluderande material i a. poplitea nedanför knäleden 

VJU Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. femoralis och a. poplitea 

VJU00 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i a. femoralis, a. 

poplitea eller bypass från a. femoralis till a. poplitea 

VJU11 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. femoralis communis 

VJU12 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. femoralis communis till a. profunda femo-

ris 

VJU18 Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis com-

munis 

VJU22 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. profunda femoris 

VJU28 Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a. profunda 

femoris 

VJU33 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. femoralis superficialis 

VJU38 Endovaskulärt uttagande av främmande material från AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis su-

perficialis 

VJU44 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. poplitea ovanför knäleden 

VJU45 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea 

nedanför knäleden 

VJU55 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. poplitea nedanför knäleden 

VJW Annan endovaskulär operation i a. femoralis och a. poplitea 

VJW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i a. femoralis, a. poplitea eller bypass från a. 

femoralis till a. poplitea 

VJW11 Annan endovaskulär operation i a. femoralis communis 

VJW12 Annan endovaskulär operation från a. femoralis communis till a. profunda femoris 

VJW18 Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis communis 

VJW22 Annan endovaskulär operation i a. profunda femoris 

VJW28 Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. profunda femoris 

VJW33 Annan endovaskulär operation i a. femoralis superficialis 

VJW38 Annan endovaskulär operation i AV-graft eller AV-fistel från a. femoralis superficialis 

VJW44 Annan endovaskulär operation i a. poplitea ovanför knäleden 

VJW45 Annan endovaskulär operation i a. poplitea ovanför knäleden till a. poplitea nedanför knäleden 

VJW55 Annan endovaskulär operation i a. poplitea nedanför knäleden 

VL Operationer på infrapopliteala artärer samt operationer från a. femoralis och a. poplitea till infra-

popliteala artärer 

VLA Öppen exploration av infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion på eller till infrapopliteal artär 

VLA63 Öppen exploration av truncus tibiofibularis 

VLA72 Öppen exploration av a. tibialis anterior 

VLA74 Öppen exploration av a. tibialis posterior 

VLA75 Öppen exploration av a. fibularis 

VLA86 Öppen exploration av a. dorsalis pedis 

VLA87 Öppen exploration av a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLB Sutur på infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLB00 Sutur på tidigare rekonstruktion på eller till infrapopliteal artär 

VLB63 Sutur på truncus tibiofibularis 

VLB72 Sutur på a. tibialis anterior 
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VLB74 Sutur på a. tibialis posterior 

VLB75 Sutur på a. fibularis 

VLB86 Sutur på a. dorsalis pedis 

VLB87 Sutur på a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLC Ligatur eller delning av infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLC00 Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion på eller till infrapopliteal artär 

VLC63 Ligatur eller delning av truncus tibiofibularis 

VLC72 Ligatur eller delning av a. tibialis anterior 

VLC74 Ligatur eller delning av a. tibialis posterior 

VLC75 Ligatur eller delning av a. fibularis 

VLC86 Ligatur eller delning av a. dorsalis pedis 

VLC87 Ligatur eller delning av a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLE Trombektomi eller embolektomi i infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion till infrapopliteal 

artär 

VLE00 Trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion från a. femoralis eller a. poplitea till infra-

popliteal artär 

VLE11 Trombektomi eller embolektomi från a. femoralis communis till infrapopliteal artär 

VLE63 Trombektomi eller embolektomi från truncus tibiofibularis 

VLE72 Trombektomi eller embolektomi från a. tibialis anterior 

VLE74 Trombektomi eller embolektomi från a. tibialis posterior 

VLE75 Trombektomi eller embolektomi från a. fibularis 

VLE86 Trombektomi eller embolektomi från a. dorsalis pedis 

VLE87 Trombektomi eller embolektomi från a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLF Endartärektomi i infrapopliteal artär 

VLF63 Endartärektomi i truncus tibiofibularis 

VLF72 Endartärektomi i a. tibialis anterior 

VLF74 Endartärektomi i a. tibialis posterior 

VLF75 Endartärektomi i a. fibularis 

VLF86 Endartärektomi i a. dorsalis pedis 

VLF87 Endartärektomi i a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLG Öppen plastik på infrapopliteal artär eller på tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLG00 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion från a. femoralis eller a. poplitea till infrapopliteal artär 

VLG63 Öppen plastik på truncus tibiofibularis 

VLG72 Öppen plastik på a. tibialis anterior 

VLG74 Öppen plastik på a. tibialis posterior 

VLG75 Öppen plastik på a. fibularis 

VLG86 Öppen plastik på a. dorsalis pedis 

VLG87 Öppen plastik på a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLH Reimplantation (reanastomos) av infrapopliteal artär samt anläggande av AV-fistel från infra-

popliteal artär 

VLH98 Anläggande av AV-fistel från infrapopliteal artär 

VLJ Bypass från a. femoralis eller a. poplitea till infrapopliteal artär och interpositionsgraft i infrapopliteal 

artär 

VLJ00 Bypass från tidigare rekonstruktion från a. femoralis eller a. poplitea till infrapopliteal artär 

VLJ12 Bypass från a. femoralis communis till a. tibialis anterior 

VLJ13 Bypass från a. femoralis communis till truncus tibiofibularis 
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VLJ14 Bypass från a. femoralis communis till a. tibialis posterior 

VLJ15 Bypass från a. femoralis communis till a. fibularis 

VLJ16 Bypass från a. femoralis communis till a. dorsalis pedis 

VLJ17 Bypass från a. femoralis communis till a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLJ22 Bypass från a. profunda femoris till a. tibialis anterior 

VLJ23 Bypass från a. profunda femoris till truncus tibiofibularis 

VLJ24 Bypass från a. profunda femoris till a. tibialis posterior 

VLJ25 Bypass från a. profunda femoris till a. fibularis 

VLJ26 Bypass från a. profunda femoris till a. dorsalis pedis 

VLJ27 Bypass från a. profunda femoris till a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLJ32 Bypass från a. femoralis superficialis till a. tibialis anterior 

VLJ33 Bypass från a. femoralis superficialis till truncus tibiofibularis 

VLJ34 Bypass från a. femoralis superficialis till a. tibialis posterior 

VLJ35 Bypass från a. femoralis superficialis till a. fibularis 

VLJ36 Bypass från a. femoralis superficialis till a. dorsalis pedis 

VLJ37 Bypass från a. femoralis superficialis till a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLJ42 Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. tibialis anterior 

VLJ43 Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till truncus tibiofibularis 

VLJ44 Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. tibialis posterior 

VLJ45 Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. fibularis 

VLJ46 Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. dorsalis pedis 

VLJ47 Bypass från a. poplitea ovanför knäleden till a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLJ52 Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. tibialis anterior 

VLJ53 Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till truncus tibiofibularis 

VLJ54 Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. tibialis posterior 

VLJ55 Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. fibularis 

VLJ56 Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. dorsalis pedis 

VLJ57 Bypass från a. poplitea nedanför knäleden till a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLJ63 Interpositionsgraft i truncus tibiofibularis 

VLJ72 Interpositionsgraft i a. tibialis anterior 

VLJ74 Interpositionsgraft i a. tibialis posterior 

VLJ75 Interpositionsgraft i a. fibularis 

VLJ86 Interpositionsgraft i a. dorsalis pedis 

VLJ87 Interpositionsgraft i a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLK Öppet borttagande av graft eller främmande material från infrapopliteal artär och öppet bortta-

gande av bypass till infrapopliteal artär 

VLK01 Öppet borttagande av bypass till infrapopliteal artär eller av främmande material i bypass till infra-

popliteal artär 

VLK91 Öppet borttagande av graft eller främmande material från infrapopliteal artär 

VLL Annan öppen operation på infrapopliteal artär eller på bypass till infrapopliteal artär 

VLL01 Annan öppen operation på bypass till infrapopliteal artär 

VLL91 Annan öppen operation på infrapopliteal artär 

VLN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i infrapopliteal 

artär eller tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i tidigare rekon-

struktion från a. femoralis eller a. poplitea till infrapopliteal artär 
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VLN63 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i truncus tibiofi-

bularis 

VLN72 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. tibialis ante-

rior 

VLN74 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. tibialis 

posterior 

VLN75 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. fibularis 

VLN86 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. dorsalis pe-

dis 

VLN87 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) eller perkutan subintimal angioplastik (SAP) i a. tibialis 

posterior i fotledsnivå 

VLN98 Infrapopliteal endovaskulär venös arterialisering  

VLP Inläggning av stent i infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLP00 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion från a. femoralis eller a. poplitea till infrapopliteal artär 

VLP63 Inläggning av stent i truncus tibiofibularis 

VLP72 Inläggning av stent i a. tibialis anterior 

VLP74 Inläggning av stent i a. tibialis posterior 

VLP75 Inläggning av stent i a. fibularis 

VLP86 Inläggning av stent i a. dorsalis pedis 

VLP87 Inläggning av stent i a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLP98 Infrapopliteal endovaskulär venös arterialisering med stent 

VLQ Inläggning av stentgraft i infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLQ00 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion från a. femoralis eller a. poplitea till infrapopliteal 

artär 

VLQ63 Inläggning av stentgraft i truncus tibiofibularis 

VLQ72 Inläggning av stentgraft i a. tibialis anterior 

VLQ74 Inläggning av stentgraft i a. tibialis posterior 

VLQ75 Inläggning av stentgraft i a. fibularis 

VLQ86 Inläggning av stentgraft i a. dorsalis pedis 

VLQ87 Inläggning av stentgraft i a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLQ98 Infrapopliteal endovaskulär venös arterialisering med stentgraft 

VLR Lokal trombolys i infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLR00 Lokal trombolys i tidigare rekonstruktion från a. femoralis eller a. poplitea till infrapopliteal artär 

VLR63 Lokal trombolys i truncus tibiofibularis 

VLR72 Lokal trombolys i a. tibialis anterior 

VLR74 Lokal trombolys i a. tibialis posterior 

VLR75 Lokal trombolys i a. fibularis 

VLR86 Lokal trombolys i a. dorsalis pedis 

VLR87 Lokal trombolys i a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLS Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion 

till infrapopliteal artär 

VLS00 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i tidigare rekonstruktion från a. femoralis eller a. 

poplitea till infrapopliteal artär 

VLS63 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i truncus tibiofibularis 

VLS72 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. tibialis anterior 

VLS74 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. tibialis posterior 

VLS75 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. fibularis 

VLS86 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. dorsalis pedis 
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VLS87 Perkutan mekanisk trombektomi eller embolektomi i a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLT Inläggning av ockluderande material i infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion till infra-

popliteal artär 

VLT00 Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion från a. femoralis eller a. poplitea till 

infrapopliteal artär 

VLT08 Perkutan slutning av kvarstående AV-fistel i bypass till infrapopliteal artär 

VLT63 Inläggning av ockluderande material i truncus tibiofibularis 

VLT72 Inläggning av ockluderande material i a. tibialis anterior 

VLT74 Inläggning av ockluderande material i a. tibialis posterior 

VLT75 Inläggning av ockluderande material i a. fibularis 

VLT86 Inläggning av ockluderande material i a. dorsalis pedis 

VLT87 Inläggning av ockluderande material i a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLU Endovaskulärt uttagande av främmande material från infrapopliteal artär eller tidigare rekonstrukt-

ion till infrapopliteal artär 

VLU01 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLU63 Endovaskulärt uttagande av främmande material från truncus tibiofibularis 

VLU72 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. tibialis anterior 

VLU74 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. tibialis posterior 

VLU75 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. fibularis 

VLU86 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. dorsalis pedis 

VLU87 Endovaskulärt uttagande av främmande material från a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLW Annan endovaskulär operation i infrapopliteal artär eller tidigare rekonstruktion till infrapopliteal ar-

tär 

VLW01 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion till infrapopliteal artär 

VLW63 Annan endovaskulär operation i truncus tibiofibularis 

VLW72 Annan endovaskulär operation i a. tibialis anterior 

VLW74 Annan endovaskulär operation i a. tibialis posterior 

VLW75 Annan endovaskulär operation i a. fibularis 

VLW86 Annan endovaskulär operation i a. dorsalis pedis 

VLW87 Annan endovaskulär operation i a. tibialis posterior i fotledsnivå 

VLW91 Annan endovaskulär operation i infrapopliteal artär 

VM Operationer på hals- eller armven 

VMA Öppen exploration av hals- eller armven 

VMA30 Öppen exploration av hal-

sven 

Exempel: 

Öppen exploration av vena jugularis interna 

Öppen exploration av vena jugularis externa 

VMA40 Öppen exploration av 

armven 

Exempel: 

Öppen exploration av vena subclavia 

Öppen exploration av vena axillaris 

Öppen exploration av vena brachialis 

Öppen exploration av ytlig armven 

VMB Sutur på hals- eller armven 

VMB30 Sutur på halsven Exempel: 

Sutur på vena jugularis interna 

Sutur på vena jugularis externa 

VMB40 Sutur på armven Exempel: 

Sutur på vena subclavia 

Sutur på vena axillaris 

Sutur på vena brachialis 
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Sutur på ytlig armven 

VMC Ligatur eller delning av hals- eller armven 

VMC31 Ligatur eller delning av hal-

sven 

Exempel: 

Ligatur eller delning av vena jugularis interna  

Ligatur eller delning av vena jugularis externa 

VMC41 Ligatur eller delning av 

armven 

Exempel: 

Ligatur eller delning av vena subclavia 

Ligatur eller delning av vena axillaris 

Ligatur eller delning av vena brachialis 

Ligatur eller delning av ytlig armven 

VME Trombektomi i hals- eller armven 

VME30 Trombektomi i halsven Exempel: 

Trombektomi i vena jugularis interna 

VME40 Trombektomi i armven Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40 

Exempel: 

Trombektomi i vena subclavia 

Trombektomi i vena axillaris 

Trombektomi i vena brachialis 

VMG Öppen plastik på hals- eller armven 

VMG31 Öppen plastik på halsven Exempel: 

Öppen plastik på vena jugularis interna 

VMG41 Öppen plastik på armven Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40 

Exempel: 

Öppen plastik på vena subclavia 

Öppen plastik på vena axillaris 

Öppen plastik på vena brachialis 

VMJ Bypass från eller interpositionsgraft i hals- eller armven 

VMJ31 Bypass från eller interposit-

ionsgraft i halsven 

Exempel: 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena jugularis interna 

VMJ41 Bypass från eller interposit-

ionsgraft i armven 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40 

Exempel: 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena subclavia  

Bypass från eller interpositionsgraft i vena axillaris 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena brachialis 

VMJ42 Perfusion av isolerad arm från djup ven (vena subclavia/axillaris) till armartär (a. subclavia/axillaris) 

VML Annan öppen operation på hals- eller armven 

VML30 Annan öppen operation 

på halsven 

Exempel: 

Annan öppen operation på vena jugularis interna 

Annan öppen operation på vena jugularis externa 

VML40 Annan öppen operation 

på armven 

Exempel: 

Annan öppen operation på vena subclavia 

Annan öppen operation på vena axillaris 

Annan öppen operation på vena brachialis 

Annan öppen operation på ytlig armven 

VMN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i hals- eller armven 

VMN30 Perkutan transluminal an-

gioplastik (PTA) i halsven 

Exempel: 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena jugularis interna 

VMN40 Perkutan transluminal an-

gioplastik (PTA) i armven 

Exempel: 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena subclavia 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena axillaris 
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Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena brachialis 

VMP Inläggning av stent i hals- eller armven 

VMP31 Inläggning av stent i hal-

sven 

Exempel: 

Inläggning av stent i vena jugularis interna 

VMP41 Inläggning av stent i arm-

ven 

Exempel: 

Inläggning av stent i vena subclavia 

Inläggning av stent i vena axillaris 

Inläggning av stent i vena brachialis 

VMQ Inläggning av stentgraft i hals- eller armven 

VMQ31 Inläggning av stentgraft i 

halsven 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft i vena jugularis interna 

VMQ41 Inläggning av stentgraft i 

armven 

Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft i vena subclavia 

Inläggning av stentgraft i vena axillaris 

Inläggning av stentgraft i vena brachialis 

VMR Lokal trombolys i hals- eller armven 

VMR30 Lokal trombolys i halsven Exempel: 

Lokal trombolys i vena jugularis interna 

VMR40 Lokal trombolys i armven Referens: 

Vid operation för thoracic outlet syndrome, se GAE40 

Exempel: 

Lokal trombolys i vena subclavia 

Lokal trombolys i vena axillaris 

Lokal trombolys i vena brachialis 

VMT Inläggning av ockluderande material eller endovaskulär slutning av AV-graft eller AV-fistel 

VMT41 Inläggning av ockluderande material eller endovaskulär slutning i armven 

VMU Endovaskulärt uttagande av främmande material från hals- eller armven 

VMU30 Endovaskulärt uttagande 

av främmande material 

från halsven 

Exempel: 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena jugularis 

interna 

VMU40 Endovaskulärt uttagande 

av främmande material 

från armven 

Exempel: 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena subcla-

via 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena axillaris 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena brachia-

lis 

VMV Endovenös operation eller injektionsbehandling i hals- eller armven 

VMV31 Endovenös operation i halsven 

VMV32 Injektionsbehandling i halsven 

VMV41 Endovenös operation i armven 

VMV42 Injektionsbehandling i armven 

VMW Annan endovaskulär operation i hals- eller armven 

VMW30 Annan endovaskulär oper-

ation i halsven 

Exempel: 

Annan endovaskulär operation i vena jugularis interna 

VMW40 Annan endovaskulär oper-

ation i armven 

Exempel: 

Annan endovaskulär operation i vena subclavia 

Annan endovaskulär operation i vena axillaris 

Annan endovaskulär operation i vena brachialis 

VP Operationer på viscerala vener 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VPA Öppen exploration av viscerala vener 

VPA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPA10 Öppen exploration av 

vena portae och dess gre-

nar 

Exempel: 

Öppen exploration av vena portae 

Öppen exploration av vena lienalis 

Öppen exploration av vena mesenterica superior 

Öppen exploration av vena mesenterica inferior 

VPA20 Öppen exploration av vena renalis 

VPA90 Öppen exploration av annan visceral ven 

VPB Sutur på viscerala vener 

VPB00 Sutur på tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPB10 Sutur på vena portae och 

dess grenar 

Exempel: 

Sutur på vena portae 

Sutur på vena lienalis 

Sutur på vena mesenterica superior 

Sutur på vena mesenterica inferior 

VPB20 Sutur på vena renalis 

VPB90 Sutur på annan visceral ven 

VPC Ligatur eller delning av viscerala vener 

VPC01 Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPC11 Ligatur eller delning av 

vena portae och dess gre-

nar 

Exempel: 

Ligatur eller delning av vena portae 

Ligatur eller delning av vena lienalis 

Ligatur eller delning av vena mesenterica superior 

Ligatur eller delning av vena mesenterica inferior 

VPC21 Ligatur eller delning av vena renalis 

VPC91 Ligatur eller delning av annan visceral ven 

VPE Trombektomi i viscerala vener 

VPE00 Trombektomi i tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPE10 Trombektomi i vena 

portae och dess grenar 

Exempel: 

Trombektomi i vena portae 

Trombektomi i vena lienalis 

Trombektomi i vena mesenterica superior 

Trombektomi i vena mesenterica inferior 

VPE20 Trombektomi i vena renalis 

VPE90 Trombektomi i annan visceral ven 

VPG Öppen plastik på viscerala vener 

VPG01 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPG11 Öppen plastik på vena 

portae och dess grenar 

Exempel: 

Öppen plastik på vena portae 

Öppen plastik på vena lienalis 

Öppen plastik på vena mesenterica superior 

Trombektomi vena mesenterica inferior 

Öppen plastik på vena mesenterica inferior 

VPG21 Öppen plastik på vena renalis 

VPG91 Öppen plastik på annan visceral ven 

VPH Portosystemisk shunt 

VPH13 Portosystemisk shunt 

VPJ Bypass från eller interpositionsgraft i vena portae och dess grenar 

VPJ01 Bypass från eller interpositionsgraft i tidigare rekonstruktion på visceral ven 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VPJ11 Bypass från eller interposit-

ionsgraft i vena portae 

och dess grenar 

Exempel: 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena portae 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena lienalis 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena mesenterica superior 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena mesenterica inferior 

VPJ21 Bypass från eller interpositionsgraft i vena renalis 

VPJ91 Bypass från eller interpositionsgraft i annan visceral ven 

VPK Öppet borttagande av graft eller främmande material från viscerala vener eller resektion av visce-

ral ven 

VPK11 Öppet borttagande av 

graft eller främmande 

material från vena portae 

och dess grenar 

Exempel: 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena 

portae 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena lie-

nalis 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena me-

senterica superior 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena me-

senterica inferior 

VPK12 Resektion av vena portae och dess grenar 

VPK21 Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena renalis 

VPK91 Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan visceral ven 

VPK92 Resektion av annan visceral ven 

VPL Annan öppen operation på viscerala vener 

VPL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPL10 Annan öppen operation 

på vena portae och dess 

grenar 

Exempel: 

Annan öppen operation på vena portae 

Annan öppen operation på vena lienalis 

Annan öppen operation på vena mesenterica superior 

Annan öppen operation på vena mesenterica inferior 

VPL20 Annan öppen operation på vena renalis 

VPL90 Annan öppen operation på annan visceral ven 

VPN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i viscerala vener 

VPN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPN10 Perkutan transluminal an-

gioplastik (PTA) i vena 

portae och dess grenar 

Exempel: 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena portae 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena lienalis 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena mesenterica superior 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena mesenterica inferior 

VPN20 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena renalis 

VPN90 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i annan visceral ven 

VPP Inläggning av stent i viscerala vener 

VPP01 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPP11 Inläggning av stent i vena 

portae och dess grenar 

Utesluter: 

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS), se VPQ12 

Exempel: 

Inläggning av stent i vena portae 

Inläggning av stent i vena lienalis 

Inläggning av stent i vena mesenterica superior 

Inläggning av stent i vena mesenterica inferior 

VPP21 Inläggning av stent i vena renalis 

VPP91 Inläggning av stent i annan visceral ven 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VPQ Inläggning av stentgraft i viscerala vener 

VPQ01 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPQ11 Inläggning av stentgraft i 

vena portae och dess gre-

nar 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft i vena portae 

Inläggning av stentgraft i vena lienalis 

Inläggning av stentgraft i vena mesenterica superior 

Inläggning av stentgraft i vena mesenterica inferior 

VPQ12 Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS) 

VPQ21 Inläggning av stentgraft i vena renalis 

VPQ91 Inläggning av stentgraft i annan visceral ven 

VPR Trombolys i vena cava inferior och viscerala vener 

VPR00 Trombolys i tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPR10 Trombolys i vena portae 

och dess grenar 

Exempel: 

Trombolys i vena portae 

Trombolys i vena lienalis 

Trombolys i vena mesenterica superior 

Trombolys i vena mesenterica inferior 

VPR20 Trombolys i vena renalis 

VPR90 Trombolys i annan visceral ven 

VPT Endovaskulär inläggning av ockluderande material i visceral ven 

VPT01 Inläggande av ockluderande material i tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPT11 Inläggande av ockluderande material i vena portae och dess grenar 

VPT21 Inläggande av ockluderande material i vena renalis 

VPT91 Inläggande av ockluderande material i annan visceral ven 

VPU Endovaskulärt uttagande av främmande material från viscerala vener 

VPU00 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPU10 Endovaskulärt uttagande 

av främmande material 

från vena portae och dess 

grenar 

Exempel: 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena portae 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena lienalis 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena mesen-

terica superior 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena mesen-

terica inferior 

VPU20 Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena renalis 

VPU90 Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan visceral ven 

VPW Annan endovaskulär operation i viscerala vener 

VPW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion på visceral ven 

VPW10 Annan endovaskulär oper-

ation i vena portae och 

dess grenar 

Exempel: 

Annan endovaskulär operation i vena portae 

Annan endovaskulär operation i vena lienalis 

Annan endovaskulär operation i vena mesenterica superior 

Annan endovaskulär operation i vena mesenterica inferior 

VPW20 Annan endovaskulär operation i vena renalis 

VPW90 Annan endovaskulär operation i annan visceral ven 

VQ Operationer på vena cava inferior, bäcken- och gonadvener 

VQA Öppen exploration av vena cava inferior och bäckenvener 

VQA00 Öppen exploration av tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 

VQA10 Öppen exploration av vena cava inferior 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VQA20 Öppen exploration av 

vena iliaca 

Exempel: 

Öppen exploration av vena iliaca communis 

Öppen exploration av vena iliaca externa 

Öppen exploration av vena iliaca interna 

VQA90 Öppen exploration av annan ven i bäckenet 

VQB Sutur på vena cava inferior och bäckenvener 

VQB00 Sutur på tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 

VQB10 Sutur på vena cava inferior 

VQB20 Sutur på vena iliaca Exempel: 

Sutur på vena iliaca communis 

Sutur på vena iliaca externa 

Sutur på vena iliaca interna 

VQB50 Sutur på vena spermatica/ovarica 

VQB90 Sutur på annan ven i bäckenet 

VQC Ligatur eller delning av vena cava inferior och bäckenvener 

VQC01 Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 

VQC11 Ligatur eller delning av vena cava inferior 

VQC21 Ligatur eller delning av 

vena iliaca 

Exempel: 

Ligatur eller delning av vena iliaca communis 

Ligatur eller delning av vena iliaca externa 

Ligatur eller delning av vena iliaca interna 

VQC51 Ligatur eller delning av vena spermatica/ovarica 

VQC91 Ligatur eller delning av annan ven i bäckenet 

VQE Trombektomi i vena cava inferior och bäckenvener 

VQE00 Trombektomi i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 

VQE10 Trombektomi i vena cava inferior 

VQE20 Trombektomi i vena iliaca Exempel: 

Trombektomi i vena iliaca communis 

Trombektomi i vena iliaca externa 

Trombektomi i vena iliaca interna 

VQE90 Trombektomi i annan ven i bäckenet 

VQF Endovenektomi i vena cava inferior och bäckenvener 

VQF10 Endovenektomi i vena cava inferior 

VQF20 Endovenektomi i vena 

iliaca 

Exempel: 

Endovenektomi i vena iliaca communis 

Endovenektomi i vena iliaca externa 

Endovenektomi i vena iliaca interna 

VQF90 Endovenektomi i annan ven i bäckenet 

VQG Öppen plastik på vena cava inferior och bäckenvener 

VQG01 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 

VQG11 Öppen plastik på vena cava inferior 

VQG21 Öppen plastik på vena 

iliaca 

Exempel: 

Öppen plastik på vena iliaca communis 

Öppen plastik på vena iliaca externa 

Öppen plastik på vena iliaca interna 

VQG91 Öppen plastik på annan ven i bäckenet 

VQJ Bypass från eller interpositionsgraft i vena cava inferior och bäckenvener 

VQJ11 Bypass från eller interpositionsgraft i vena cava inferior 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VQJ21 Bypass från eller interposit-

ionsgraft i vena iliaca 

Exempel: 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena iliaca communis 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena iliaca externa 

Bypass från eller interpositionsgraft i vena iliaca interna 

VQJ91 Bypass från eller interpositionsgraft i annan ven i bäckenet 

VQK Öppet borttagande av graft eller främmande material från eller resektion av vena cava inferior och 

bäckenvener 

VQK11 Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena cava inferior 

VQK12 Resektion av vena cava inferior 

VQK21 Öppet borttagande av 

graft eller främmande 

material från vena iliaca 

Exempel: 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena 

iliaca communis 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena 

iliaca externa 

Öppet borttagande av graft eller främmande material från vena 

iliaca interna 

VQK22 Resektion av vena iliaca Exempel: 

Resektion av vena iliaca communis 

Resektion av vena iliaca externa 

Resektion av vena iliaca interna 

VQK52 Resektion av vena spermatica/ovarica 

VQK91 Öppet borttagande av graft eller främmande material från annan ven i bäckenet 

VQK92 Resektion av annan ven i bäckenet 

VQL Annan öppen operation på vena cava inferior och bäckenvener 

VQL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 

VQL10 Annan öppen operation på vena cava inferior 

VQL20 Annan öppen operation 

på vena iliaca 

Exempel: 

Annan öppen operation på vena iliaca communis 

Annan öppen operation på vena iliaca externa 

Annan öppen operation på vena iliaca interna 

VQL90 Annan öppen operation på annan ven i bäckenet 

VQN Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena cava inferior och bäckenvener 

VQN00 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäcken-

ven 

VQN10 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena cava inferior 

VQN20 Perkutan transluminal an-

gioplastik (PTA) i vena 

iliaca 

Exempel: 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena iliaca communis 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena iliaca externa 

Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i vena iliaca interna 

VQN90 Perkutan transluminal angioplastik (PTA) i annan ven i bäckenet 

VQP Inläggning av stent eller filter i vena cava inferior och bäckenvener 

VQP01 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 

VQP11 Inläggning av stent i vena cava inferior 

VQP12 Inläggning av filter i vena cava inferior 

VQP21 Inläggning av stent i vena 

iliaca 

Exempel: 

Inläggning av stent i vena iliaca communis 

Inläggning av stent i vena iliaca externa 

Inläggning av stent i vena iliaca interna 

VQP91 Inläggning av stent i annan ven i bäckenet 

VQQ Inläggning av stentgraft i vena cava inferior och bäckenvener 

VQQ01 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VQQ11 Inläggning av stentgraft i vena cava inferior 

VQQ21 Inläggning av stentgraft i 

vena iliaca 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft i vena iliaca communis 

Inläggning av stentgraft i vena iliaca externa 

Inläggning av stentgraft i vena iliaca interna 

VQQ91 Inläggning av stentgraft i annan ven i bäckenet 

VQR Trombolys i vena cava inferior och bäckenvener 

VQR00 Trombolys i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 

VQR10 Trombolys i vena cava inferior 

VQR20 Trombolys i vena iliaca Exempel: 

Trombolys i vena iliaca communis 

Trombolys i vena iliaca externa 

Trombolys i vena iliaca interna 

VQR90 Trombolys i annan ven i bäckenet 

VQS Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller sonotrombolys i vena cava 

inferior och bäckenvener 

VQS00 Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller sonotrombolys i tidigare rekon-

struktion på vena cava inferior eller bäckenven 

VQS10 Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller sonotrombolys i vena cava in-

ferior 

VQS20 Perkutan mekanisk 

trombektomi, mekanisk 

trombfragmentering eller 

sonotrombolys i vena 

iliaca 

Exempel: 

Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller 

sonotrombolys i vena iliaca communis 

Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller 

sonotrombolys i vena iliaca externa 

Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller 

sonotrombolys i vena iliaca interna 

VQS90 Perkutan mekanisk trombektomi, mekanisk trombfragmentering eller sonotrombolys i annan ven i 

bäckenet 

VQT Inläggning av ockluderande material i bäcken- och gonadvener 

VQT00 Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäcken-

ven 

VQT20 Inläggning av ocklude-

rande material i vena 

iliaca 

Exempel: 

Inläggning av ockluderande material i vena iliaca communis 

Inläggning av ockluderande material i vena iliaca externa 

Inläggning av ockluderande material i vena iliaca interna 

VQT50 Inläggning av ockluderande material i vena spermatica/ovarica 

VQT90 Inläggning av ockluderande material i annan ven i bäckenet 

VQU Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena cava inferior och bäckenvener 

VQU00 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion på vena cava inferior 

eller bäckenven 

VQU10 Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena cava inferior 

VQU20 Endovaskulärt uttagande 

av främmande material 

från vena iliaca 

Exempel: 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena iliaca 

communis 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena iliaca ex-

terna 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena iliaca in-

terna 

VQU90 Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan ven i bäckenet 

VQW Annan endovaskulär operation i vena cava inferior och bäckenvener 

VQW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion på vena cava inferior eller bäckenven 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VQW10 Annan endovaskulär operation i vena cava inferior 

VQW20 Annan endovaskulär oper-

ation i vena iliaca 

Exempel: 

Annan endovaskulär operation i vena iliaca communis 

Annan endovaskulär operation i vena iliaca externa 

Annan endovaskulär operation i vena iliaca interna 

VQW90 Annan endovaskulär operation i annan ven i bäckenet 

VS Operationer på djupa vener i ben 

VSA Exploration av djup ven i ben 

VSA00 Exploration av tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSA10 Exploration av vena femo-

ralis 

Exempel: 

Exploration av vena femoralis 

Exploration av vena profunda femoris 

VSA20 Exploration av vena poplitea 

VSA90 Exploration av annan djup ven i ben 

VSB Sutur på djup ven i ben 

VSB00 Sutur på tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSB10 Sutur på vena femoralis Exempel: 

Sutur på vena femoralis 

Sutur på vena profunda femoris 

VSB20 Sutur på vena poplitea 

VSB90 Sutur på annan djup ven i ben 

VSC Ligatur eller delning av djup ven i ben 

VSC01 Ligatur eller delning av tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSC11 Ligatur eller delning av 

vena femoralis 

Exempel: 

Ligatur eller delning av vena femoralis 

Ligatur eller delning av vena profunda femoris 

VSC21 Ligatur eller delning av vena poplitea 

VSC91 Ligatur eller delning av annan djup ven i ben 

VSE Trombektomi i djup ven i ben 

VSE00 Trombektomi i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSE10 Trombektomi i vena femo-

ralis 

Exempel: 

Trombektomi i vena femoralis 

Trombektomi i vena profunda femoris 

VSE20 Trombektomi i vena poplitea 

VSE90 Trombektomi i annan djup ven i ben 

VSF Endovenektomi i djup ven i ben 

VSF10 Endovenektomi i vena fe-

moralis 

Exempel: 

Endovenektomi i vena femoralis 

Endovenektomi i vena profunda femoris 

VSF20 Endovenektomi i vena poplitea 

VSF90 Endovenektomi i annan djup ven i ben 

VSG Öppen plastik på djup ven i ben 

VSG01 Öppen plastik på tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSG11 Öppen plastik på vena fe-

moralis 

Exempel: 

Öppen plastik på vena femoralis 

Öppen plastik på vena profunda femoris 

VSG12 Öppen klaffplastik på vena femoralis 

VSG21 Öppen plastik på vena poplitea 

VSG91 Öppen plastik på annan djup ven i ben 
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Kod Text Förkortningar, exempel, innefattar, utesluter, referenser 

VSH Transposition av djup ven i 

ben 

Utesluter: 

Vid transposition av vena saphena magna till kontralaterala vena fe-

moralis (Palma), se VUH12 

VSH12 Transposition av vena femoralis 

VSH92 Transposition av annan djup ven i ben 

VSJ Bypass, interpositionsgraft eller insättning av klaffbärande vensegment 

VSJ11 Bypass från eller interpositionsgraft i vena femoralis 

VSJ12 Öppen insättning av klaffbärande vensegment i vena femoralis 

VSJ13 Perfusion av isolerat ben från vena femoralis till a. femoralis 

VSJ21 Bypass från eller interpositionsgraft i vena poplitea 

VSK Resektion av djup ven i ben 

VSK12 Resektion av vena femoralis 

VSL Annan öppen operation på djup ven i ben 

VSL00 Annan öppen operation på tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSL10 Annan öppen operation 

på vena femoralis 

Exempel: 

Annan öppen operation på vena femoralis 

Annan öppen operation på vena profunda femoris 

VSL20 Annan öppen operation på vena poplitea 

VSL90 Annan öppen operation på annan djup ven i ben 

VSP Inläggning av stent eller inläggning av venklaff 

VSP01 Inläggning av stent i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSP11 Inläggning av stent i vena 

femoralis 

Exempel: 

Inläggning av stent i vena femoralis 

Inläggning av stent i vena profunda femoris 

VSP13 Inläggning av venklaff i vena femoralis 

VSP21 Inläggning av stent i vena poplitea 

VSP91 Inläggning av stent i annan djup ven i ben 

VSQ Inläggning av stentgraft i djup ven i ben 

VSQ01 Inläggning av stentgraft i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSQ11 Inläggning av stentgraft i 

vena femoralis 

Exempel: 

Inläggning av stentgraft i vena femoralis 

Inläggning av stentgraft i vena profunda femoris 

VSQ21 Inläggning av stentgraft i vena poplitea 

VSQ91 Inläggning av stentgraft i annan djup ven i ben 

VSR Trombolys i djup ven i ben 

VSR00 Trombolys i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSR10 Trombolys i vena femoralis Exempel: 

Trombolys i vena femoralis 

Trombolys i vena profunda femoris 

VSR20 Trombolys i vena poplitea 

VSR90 Trombolys i annan djup ven i ben 

VST Inläggning av ockluderande material i eller endovaskulär slutning av djup ven i ben 

VST01 Inläggning av ockluderande material i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VST11 Inläggning av ockluderande material i vena femoralis 

VST21 Inläggning av ockluderande material i vena poplitea 

VST91 Inläggning av ockluderande material i annan djup ven i ben 

VSU Endovaskulärt uttagande av främmande material från djup ven i ben 
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VSU00 Endovaskulärt uttagande av främmande material från tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i 

ben 

VSU10 Endovaskulärt uttagande 

av främmande material 

från vena femoralis 

Exempel: 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena femoralis 

Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena profunda 

femoris 

VSU20 Endovaskulärt uttagande av främmande material från vena poplitea 

VSU90 Endovaskulärt uttagande av främmande material från annan djup ven i ben 

VSW Annan endovaskulär operation i djup ven i ben 

VSW00 Annan endovaskulär operation i tidigare rekonstruktion i djupa vensystemet i ben 

VSW10 Annan endovaskulär oper-

ation i vena femoralis 

Exempel: 

Annan endovaskulär operation i vena femoralis 

Annan endovaskulär operation i vena profunda femoris 

VSW20 Annan endovaskulär operation i vena poplitea 

VSW90 Annan endovaskulär operation i annan djup ven i ben 

VU Operationer på ytliga vener i ben 

VUC Ligatur eller delning av ytliga vener i ben, subfasciell endoskopisk perforantdelning (SEPS) i ben 

VUC11 Ligatur eller delning av vena saphena magna 

VUC21 Ligatur eller delning av vena saphena parva 

VUC31 Ligatur eller delning av anteriora accessoriska saphenavenen 

VUC41 Ligatur eller delning av 

perforanter i ben 

Exempel: 

Ligatur eller delning av perforanter i lår 

Ligatur eller delning av perforanter i underben 

VUC42 Subfasciell endoskopisk 

perforantdelning (SEPS) i 

ben 

Exempel: 

Subfasciell endoskopisk perforantdelning (SEPS) lår 

Subfasciell endoskopisk perforantdelning (SEPS) i underben 

VUC51 Ligatur eller delning av 

varicer 

Exempel: 

Ligatur eller delning av varicer i lår 

Ligatur eller delning av varicer i underben 

VUC91 Ligatur eller delning av annan ytlig ven i ben 

VUH Transposition av ytlig ven i ben 

VUH12 Transposition av vena saphena magna till kontralaterala vena femoralis (Palma) 

VUK Resektion, stripping eller flebektomier av ytliga vener i ben 

VUK14 Stripping av vena saphena magna 

VUK24 Stripping av vena saphena parva 

VUK34 Stripping av anteriora accessoriska saphenavenen 

VUK42 Resektion av perforanter i 

ben 

Exempel: 

Resektion av perforanter i lår 

Resektion av perforanter i underben 

VUK55 Flebektomier i ben Exempel: 

Flebektomier i lår 

Flebektomier i underben 

VUK92 Resektion av annan ytlig ven i ben 

VUL Annan öppen operation på ytlig ven i ben 

VUL10 Annan öppen operation på vena saphena magna 

VUL20 Annan öppen operation på vena saphena parva 

VUL30 Annan öppen operation på anteriora accessoriska saphenavenen 

VUL40 Annan öppen operation på perforanter i ben 

VUL50 Annan öppen operation på varicer i ben 
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VUL90 Annan öppen operation på annan ytlig ven i ben 

VUT Endovaskulär inläggning av ockluderande material i ytlig ven i ben 

VUT11 Inläggning av ockluderande material i vena saphena magna 

VUT21 Inläggning av ockluderande material i vena saphena parva 

VUT31 Inläggning av ockluderande material i anteriora accessoriska saphenavenen 

VUT41 Inläggning av ockluderande material i perforanter i ben 

VUT51 Inläggning av ockluderande material i varicer i ben 

VUT91 Inläggning av ockluderande material i annan ytlig ven i ben 

VUV Endovenös operation i el-

ler injektionsbehandling av 

ytlig ven i ben 

Innefattar: 

Endovenös laserablation (EVLA), radiofrekvensablation (RF), 

mechanicochemical ablation (kombinerad mekanisk ablation och 

sklerosering), behandling med lim eller ånga, annan endovenös be-

handling 

VUV11 Endovenös operation i vena saphena magna 

VUV12 Injektionsbehandling av vena saphena magna 

VUV21 Endovenös operation i vena saphena parva 

VUV22 Injektionsbehandling av vena saphena parva 

VUV31 Endovenös operation i anteriora accessoriska saphenavenen 

VUV32 Injektionsbehandling av anteriora accessoriska saphenavenen 

VUV41 Endovenös operation i 

perforanter i ben 

Exempel: 

Endovenös operation i perforanter i lår 

Endovenös operation i perforanter i underben 

VUV42 Injektionsbehandling av 

perforanter i ben 

Exempel: 

Injektionsbehandling av perforanter i lår 

Injektionsbehandling av perforanter i underben 

VUV51 Endovenös operation i 

varicer i ben 

Exempel: 

Endovenös operation i varicer i lår 

Endovenös operation i varicer i underben 

VUV52 Injektionsbehandling av 

varicer i ben 

Exempel: 

Injektionsbehandling av varicer i lår 

Injektionsbehandling av varicer i underben 

VUV91 Endovenös operation i annan ytlig ven i ben 

VUV92 Injektionsbehandling av annan ytlig ven i ben 

VW Reoperationer 

VWA Reoperation för sårruptur efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWA00 Reoperation för sårruptur efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWB Reoperation för ytlig infekt-

ion efter ingrepp på aorta, 

perifera kärl och lymfsy-

stemet 

Innefattar: 

Sårinfektion 

VWB00 Reoperation för ytlig infektion efter ingrepp på aorta, perifera kärl och lymfsystemet 

VWC Reoperation för djup infektion efter ingrepp på aorta, perifera kärl och lymfsystemet 

VWC00 Reoperation för djup infektion efter ingrepp på aorta, perifera kärl och lymfsystemet 

VWD Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWD00 Reoperation för ytlig blödning efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWE Reoperation för djup blödning efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWE00 Reoperation för djup blödning efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWF Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens efter ingrepp på aorta, perifera kärl och lymfsyste-

met 
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VWF00 Reoperation för anastomos- och suturinsufficiens efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsyste-

met 

VWG Reoperation för trombos eller emboli efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWG00 Reoperation för trombos eller emboli efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWH Reoperation för lymfocele efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWH00 Reoperation för lymfocele efter ingrepp på aorta, perifera kärl eller lymfsystemet 

VWW Annan reoperation på aorta, perifera kärl och lymfsystemet 

VWW00 Annan reoperation på aorta, perifera kärl och lymfsystemet 

VX Operationer på lymfsystemet 

VXA Exploration av lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi 

VXA10 Exploration av cervikala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi 

VXA20 Exploration av axillära lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi 

VXA30 Exploration av paraortala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi 

VXA40 Exploration av iliakala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi 

VXA50 Exploration av inguinala lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi 

VXA60 Exploration av andra lymfkörtlar inklusive eventuell biopsi 

VXC Ligatur eller delning av lymfkärl och ductus thoracicus 

VXC71 Ligatur eller delning av ductus thoracicus 

VXC91 Ligatur eller delning av annat lymfkärl 

VXH Anläggande av lymfovenös anastomos från lymfkärl och ductus thoracicus 

VXH72 Anläggande av lymfovenös anastomos från ductus thoracicus 

VXH92 Anläggande av lymfovenös anastomos från annat lymfkärl 

VXK Exstirpation, radikal utrymning eller laparoskopisk utrymning av lymfkörtlar 

VXK11 Exstirpation av cervikala lymfkörtlar 

VXK16 Radikal utrymning av cervikala lymfkörtlar 

VXK21 Exstirpation av axillära lymfkörtlar 

VXK26 Radikal utrymning av axillära lymfkörtlar 

VXK31 Exstirpation av paraaortala lymfkörtlar 

VXK36 Radikal utrymning av paraaortala lymfkörtlar 

VXK37 Laparoskopisk utrymning av paraaortala lymfkörtlar 

VXK41 Exstirpation av iliakala lymfkörtlar 

VXK46 Radikal utrymning av iliakala lymfkörtlar 

VXK47 Laparoskopisk utrymning av iliakala lymfkörtlar 

VXK51 Exstirpation av inguinala lymfkörtlar 

VXK56 Radikal utrymning av inguinala lymfkörtlar 

VXK61 Exstirpation av andra lymfkörtlar 

VXK66 Annan radikal regional lymfkörtelutrymning 

VXK67 Laparoskopisk utrymning av andra lymfkörtlar 

VXL Annan öppen operation på lymfsystemet 

VXL00 Annan öppen operation på lymfkörtlar 

VXL90 Annan öppen operation på lymfkärl 

 

En kumulativ ändringslista (Excel) över kapitel V finns att ladda ner på 

Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se/klassifikationer.  
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