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INDLEDNING
Publikationens faglige indhold er udarbejdet i samarbejde
mellem Dansk Urologisk Selskab og Statens Serum Institut.
Første udgave af ”Urologisk registreringsvejledning” blev
udgivet af Sundhedsstyrelsen for ti år siden. Efterfølgende
og denne 5. udgave udgives af Dansk Urologisk Selskab
med økonomisk støttet fra Astra-Zeneca.
Registreringsvejledningens primære formål er at sikre en
ensartet og brugbar dokumentation af sundhedsvæsenets
kerneydelser.
De registrerede data indberettes til Landspatientregisteret
(LPR), hvorfra data anvendes til medicinalstatistisk brug, til
forskning, planlægning og afregningsformål, og desuden
til videre anvendelse i andre registre, først og fremmest i
Cancerregisteret og kliniske databaser.
Vejledningen indeholder generelle afsnit om ”kontaktmodellen”, diagnoseregistrering, procedureregistrering og
til dels lidt om de specielle krav, der stilles ved canceranmeldelse og til brug for monitorering af pakkeforløb på
kræftområdet.
I forlængelse af de generelle afsnit findes kodelister med
udvalgte koder fra Sundhedsvæsenets Klassifikations System
(SKS), der dækker flertallet af de urologiske patientkontakter.
På http://medinfo.dk findes ”SKS-Browser”, hvor man kan
søge i de aktuelle SKS-klassifikationer og hente udtræk.
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INDLEDNING
Om 5. udgave

Med fokus på at opnå en ensartet fælles kodning indenfor
det urologiske speciale har vi i denne udgave fokuseret på
og tilføjet de største og hyppigste urologiske patientforløb
(hæmaturi, nyrekræft, urinblærekræft, blæretumorsygdom,
prostatakræft, LUTS og stensygdom) med eksempler på korrekt kodning. Det overordnede princip i disse kodninger kan
anvendes på øvrige urologiske patientforløb.
Alle koder er opdateret og udgåede koder udeladt. Det
bemærkes at terminologien for både diagnoser, procedurer
og indgreb i henhold til Statens Serum Institut er blevet
fordanskede.
Kodningen ved ”Anamnese med…”, ”Obs. Pro” og
”kontroller” er gjort enklere (se under diagnoseregistrering
1.2-1.4).
De ambulante procedurer er i stedet integreret i procedurelisten i afsnittet ”andre procedurer” som afslutning på hvert
organafsnit. Der er desuden en samlet liste med ”Andre
fortrinsvis ambulante ydelser”.
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INDLEDNING
Om DRG

Alle indberettede data anvendes til en række formål, herunder afregning.
Hertil anvendes DRG (”Diagnose-Relateret Gruppering”)
for stationære patienter, og DAGS til ambulante besøg og
ydelser.
DRG-afregning er væsentlig for økonomien for såvel afdelinger som hospitaler som helhed. Grundlaget for denne
afregning er ene og alene korrekt kodning. Det er IKKE
nødvendigt i hverdagen at spekulere over, om man nu også
får den rigtige DRG-afregning. Dette sker helt automatisk,
når der kodes korrekt.
Korrekt kodning og dermed korrekt DRG-afregning i urologien bør ikke volde de store problemer. Det er kun aktionsdiagnosen, der bestemmer den urologiske DRG-afregning.
Bidiagnoser er i urologien uden DRG-betydning, men kan i
relevante tilfælde beskrive tyngden på den aktuelle patientkontakt – se i øvrigt afs 1.2.
Vedr. DRG og ambulant afregning henvises til hjemmesiden:
http://www.drg.dk … hvorfra bla Interaktiv DRG, VisualDRG og takster (aktuel årgang) kan findes.
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1.1 Diagnoseregistrering
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2

Aktionsdiagnosen
Bidiagnoser
Komorbiditet
”Anamnese med …” (DZ879)
Diagnosekoder
Diagnosekodning ved udredning og kontrol mv
”Obs. pro-diagnoser” (DZ03*)
Diagnosekodning ved kontrol (DZ099X)

Det kliniske patientforløb består af en række kontakter.
Hver kontakt skal indberettes til Landspatientregisteret og
afregnes efterfølgende. Det er vigtigt, at de allerede registrerede diagnoser opdateres i forbindelse med hver enkelt
kontakt, således at de indberettede koder altid er aktuelt
klinisk valide og dermed også brugbare i DRG.
Afgørende for kvaliteten af de indberettede diagnoser og
procedurer er, at der er hensigtsmæssige arbejdsgange
i forhold til lægens diktering af besøgsnotat/epikrise og
sekretærens registrering af kontaktens data i det patientadministrative system.
Det vil således være mest hensigtsmæssigt, hvis lægen
dikterer: ”Aktionsdiagnosen er ....”; ”Bidiagnoserne er.…”
eller ”de registrerede diagnoser er OK”.

1.1 Aktionsdiagnosen
Hver kontakt indberettes med en aktionsdiagnose, klinisk
betydende bidiagnoser og udførte operationer og andre
procedurer. Aktionsdiagnosen skifter ofte flere gange i
forløbet, således at aktionsdiagnosen til enhver tid afspejler
den aktuelle kliniske situation i sygdomsforløbet.
Aktionsdiagnosen er den diagnose, der ved indberetning
af en kontakt bedst angiver den vigtigste tilstand, som den
8
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1. 2 Diagnoseregistrering
aktuelle kontakt drejede sig om. Aktionsdiagnosen er hovedkonklusionen på patientens aktuelle tilstand og hovedindikationen for de på kontakten udførte procedurer.
Eksempel – ambulant forløb
Pt. henvist for
LUTS

Handlinger og
resultater

Diagnoser

1. amb. besøg

der tages PSA

(A)DR391 LUTS

2. amb. besøg

der er fundet
forhøjet PSA

3. amb. besøg

der tages prostatabiopsi

(A)DZ031J Obs.
for mistanke om
kræft i prostata
(B)DR391 LUTS

4. amb. besøg

biopsisvar med
karcinom

#)

(A)DC619 Prostatakræft
(B)DR391 LUTS#

anmeldes til Cancerregisteret – se kap 3

1.2 Bidiagnoser
Kontaktens bidiagnoser supplerer beskrivelsen af patientens
aktuelle tilstand, herunder grundsygdom (hvis ikke denne
er aktionsdiagnose), komplikationer, risikofaktorer og andre
indikationer for de på kontakten udførte procedurer.
Eksempel – patient med kendt prostatakræft indlagt til palliativ smertebehandling
(A)DM545

Lændesmerter

(B)DC795B

Metastase i knogle

(B)DC619

Prostatakræft
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1.2 Diagnoseregistrering
Eksempel – patient med kendt urinblærekræft indlagt pga
hæmaturi
(A)DR319A

Makroskopisk hæmaturi

(B)DC679

Kræft i urinblæren UNS

(B)DL891

Decubitus grad II

I eksemplet komplicerede liggesåret indlæggelsen med
forøget liggetid og pleje.

1.2.1 Komorbiditet

Patienten har ofte sygdomme, der ikke har en betydning for
den aktuelle patientkontakt. Disse skal ikke registreres.
Kun sygdomme, der har en reel klinisk betydning på
den aktuelle kontakt skal registreres.
Fx kun diabetes, når sukkersygen har haft en komplicerende
eller ressourcemæssig betydning på kontakten.

1.2.2 ”Anamnese med …” (DZ879)

Bemærk
Så længe, der pågår ambulant kontrol efter behandling
uden fund af recidiv, anvendes kontrol-aktionsdiagnose, se
afs 1.4.2
Tidligere tilstande, som har haft betydning for kontaktens
ydelser, kan kodes med DZ879 ’Anamnese med sygdom’ og
tillægskode, der angiver den relevante sygdom.

10
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1.3 Diagnoseregistrering
Eksempler (anvendt som bidiagnose)
Anamnese med nyrekræft

(B)DZ879(+)DC649

Anamnese med testikelkræft

(B)DZ879(+)DC629

Anamnese med nyresten

(B)DZ879(+)DN200

Anamnese med AMI

(B)DZ879(+)DI219

Anamnese med DVT

(B)DZ879(+)DI802

Tilsvarende kan et symptom eller en følgetilstand specificeres med en tillægskode.
fx DN469B(+)DQ532 Azoospermi (pga…) Bilateral retentio
testis

1.3 Diagnosekoder
Den opdaterede urologiske diagnoseliste kan hentes elektronisk på DUS’ hjemmeside: http://www.urologi.dk
Den komplette sygdomsklassifikation kan findes på SKSBrowser: http://medinfo.dk/sks/brows.php
I browseren kan der søges og hentes udtræk.
Diagnosekoderne indberettes med foranstillet (SKS-hovedgruppe) ‘D’. Koderne er vist i SKS-format i denne vejledning.
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1.4 Diagnoseregistrering
1.4 Diagnosekodning ved
udredning og kontrol mv
Diagnoserne i sygdomsklassifikationen dækker alle situationer, også når patienten ikke er verificeret syg. Der er således
”diagnosekoder” for fx ’obs. pro’ (DZ03*, se afs 1.4.1),
’kontrol’ (DZ099X, afs 1.4.2), ’anamnese med …’ (se afs
1.2.2) og andre kontaktårsager og supplerende oplysninger.
Sygdomsdiagnose må ikke forekomme, før sygdommen er
endeligt klinisk verificeret, og tilsvarende må sygdomsdiagnose ikke anvendes, når patienten er kurativt behandlet ved
en tidligere kontakt.
Den endelige diagnose vil ofte først kunne kodes efter
patologisk-anatomisk svar. Indtil da registreres ofte ’Obs.
pro’-diagnose evt suppleret med symptom-bidiagnose.
Eksempel – diagnosekodning under udredning
(A)DZ031H

Obs. pga mistanke om kræft i
urinveje

(B)DR319A

Makroskopisk hæmaturi

se også patientforløb: ”Hæmaturi-udredning” afs 4.2.

1.4.1 ”Obs. pro-diagnoser” (DZ03*)

DZ03-koder anvendes til angivelse af ’obs. pro’ (dækker
ej befundet og ikke afkræftet) til angivelse af den tilstand,
som kontakten vedrørte, uden at der er blevet stillet en
egentlig klinisk diagnose. ’Obs. pro’-diagnoser alene som
eneste afslutningsdiagnose kan på den måde være med til
at angive, hvad kontaktens ressourcetræk er anvendt til.
12
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1.4 Diagnoseregistrering
Bemærk
Hvis klinisk mistanke afkræftes, uden at der stilles en anden
sygdomsdiagnose, registreres mistanke-kode (+ evt tillægskode) som aktionsdiagnose ved kontaktafslutning - dvs
som hovedindikationen for de anvendte udredningsressourcer på kontakten/udredningsforløbet.
Der findes såvel generelle som specificerede obs. prodiagnosekoder. Ikke specificeret DZ038-kode kan specificeres med en tillægskode for den specifikke tilstand, der er
undersøgt/observeret for.
Eksempler (ikke specificeret obs. pro-kode)
Patient indlagt under mistanke om nyresten, men udskrevet uden verificering af sten-diagnosen:
(A)DZ038

Obs. pro mistanke om anden sygdom el tilstand

(+)DN200

Nyresten UNS

Patient henvist med mistanke om UVI, uden at dette
konstateres:
(A)DZ038

Obs. pro mistanke om anden sygdom el tilstand

(+)DN300

Cystitis acuta

Konstateres UVI, ændres straks til (A)DN300 Cystitis acuta

For ’obs. pro’ ved de urologiske kræftsygdomme findes der
specificerede obs. pro-koder:
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1.4 Diagnoseregistrering
Eksempler på specificerede obs. pro-koder (DZ031_)
DZ031H

Obs. pga mistanke om kræft i
urinveje

DZ031H1

Obs. pga mistanke om kræft i nyre

DZ031H2

Obs. pga mistanke om kræft i
urinblæren

DZ031H3

Obs. pga mistanke om kræft i
urinleder

DZ031H4

Obs. pga mistanke om kræft i
urinrøret

DZ031J

Obs. pga mistanke om kræft i
prostata

DZ031S

Obs. pga mistanke om kræft i penis

DZ031T

Obs. pga mistanke om kræft i testis

DZ031W

Obs. pga mistanke om kræft i binyre

Specificering af obs. pro-diagnoserne har desuden i nogle
sammenhænge en betydning for DRG-grupperingen.
Eksempler på anbefalet anvendelse er givet i forløbseksemplerne i kap 4.
DZ-koderne anvendes desuden ofte til registrering af henvisningsdiagnose.

1.4.2 Diagnosekodning ved kontrol
(DZ099X)

Ved kontrol efter behandling og observation, når sygdommen ikke længere er til stede, anvendes kontrol-diagnosekoden DZ099X (Kontrol efter behandling af sygdom
UNS) som aktionsdiagnose. Kontrol-aktionsdiagnosen kan
14
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1.4 Diagnoseregistrering
efter ønske specificeres med tillægskode for den tidligere
behandlede sygdom.
”Kontrol” omfatter klinisk undersøgelse og kontrol, rådgivning, samtale og svar, herunder opfølgende kontakter, hvor
der udføres simple procedurer som sårkontrol, kateterskift,
skiftning og suturfjernelse uden, at der er tale om egentlig
efterbehandling af sygdommen.
Eksempler
Kontrol efter spontan
stenafgang

(A)DZ099X(+)DN200

Kontrol efter behandling af
ureteropelvin stenose

(A)DZ099X(+)DN130

Kontrol efter kirurgisk
behandlet BPH fx TURP/
PVP/TUMT

(A)DZ099X(+)DN409

Kontrol efter behandling af
kondylomer på penis

(A)DZ099X(+)DA630

Kontrol efter radikal prostatektomi

(A)DZ099X(+)DC619

Kontrol efter nefrektomi
pga nyrekræft

(A)DZ099X(+)DC649

HUSK at registrere procedurer ved kontroller udført af urologisk afdeling - se ”Andre fortrinsvis ambulante ydelser”.
Bemærk
Ved fund af recidiv eller nyt symptom ændres aktions-diagnosen til relevant diagnosekode, og DZ099X anvendes ikke.
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2. Komplikationsregistrering
2.1
Registrering af komplikation (tilstand)
2.1.1 Sene komplikationer
2.2
Procedureregistrering ved komplikationer
Da det er muligt at lave en systematiseret og ensartet registrering af visse per- og postoperative behandlingskrævende
komplikationer til urologiske indgreb, anbefaler DUS at
følgende retningslinjer følges.
Komplikation er en utilsigtet tilstand opstået i et sygdomsforløb som følge af de udførte interventioner - dvs komplikation til procedure.
Dette gælder uanset, om handlingen er udført korrekt eller
mangelfuldt, om der har været svigt af anvendt apparatur,
eller om komplikationen kan tilskrives patientens tilstand
eller andre forhold i øvrigt.
Komplikationer kan fx være større peroperativ blødning,
organlæsion, postoperativ blødning eller sårinfektioner.
Komplikation tager således udgangspunkt i den opståede
tilstand, ikke den udførte handling.
Komplikation omfatter i denne betydning ikke kompliceret
sygdom, forstået som sygdomsudvikling, herunder recidiv
og udvikling (i grad eller omfang) og spredning af grundsygdommen.
For at fokusere på enkelte konkrete tilstande og for ikke at
anbefale en urealistisk registreringsbyrde har DUS udvalgt
nedennævnte komplikationer (tabel 2.1b). DUS anbefaler, at
disse registreres med de angivne overordnede koder.

16
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2.1 Komplikationsregistrering
Denne registrering dækker ikke nødvendigvis de særlige
behov, som der kan være på specifikke områder (kliniske
databaser). De basale registreringsprincipper kan ved behov
udvides til at opfylde et mere detaljeret behov.
Definitioner
Postoperativ
komplikation

Komplikation opstået inden for 30
dage efter den intervention, der har
udløst komplikationen

Sen komplikation/
følgetilstand

Komplikation opstået efter 30 dage
efter den intervention, der har
udløst komplikationen.
Inkl: følgetilstande efter indgreb.
Inkl: komplikation konstateret efter
30 dage efter indgrebet, hvor det
ikke skønnes, at komplikationen er
opstået inden for 30 dage

Reoperation

Operation foretaget for en postoperativ komplikation

Sekundær
operation

Opfølgende operation.
Ekskl: Reoperation

2.1 Registrering af
komplikation (tilstand)

Opståede komplikationer skal altid registreres på den kontakt, hvor komplikationen erkendes, uanset om komplikationen evt først behandles på en efterfølgende kontakt. Der
skal ikke ske en efterregistrering, hvis komplikationen først
erkendes, efter at kontakten er afsluttet.
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2.1 Komplikationsregistrering
Væsentlige komplikationer med følger eller potentielle
følger for patienten skal altid diagnoseregistreres som
bidiagnose eller evt som aktionsdiagnose.
Komplikationen kan også være årsag til en ny kontakt (genindlæggelse) med kirurgisk indgreb, hvor komplikationen
er aktionsdiagnose. Her vil det umiddelbart fremgå, hvorfor
patienten opereres.
De i tabel 2.1a anførte komplikationer (postoperative infektioner) skal under alle omstændigheder registreres.
Tabel 2.1a Obligatoriske komplikationsdiagnoser
behandlingskrævende inden for 30 dage efter indgreb
DT814A

Absces i cicatrice

DT814B

Postoperativ intraabdominal absces

DT814C

Postoperativ subfrenisk absces

DT814D

Postoperativ sepsis

DT814G

Postoperativ overfladisk sårinfektion

DT814H

Postoperativ dyb sårinfektion

DT814I

Postoperativ intraabdominal infektion

DT814J

Postoperativ retroperitoneal infektion

DT814P

Postoperativ pneumoni

DT814U

Postoperativ urinvejsinfektion

DT814X

Anden postoperativ infektion

18
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2.1 Komplikationsregistrering
Det gælder, at
• kun behandlingskrævende tilstande registreres.
Behandlingen kan ske på den samme eller på en efterfølgende kontakt
• registrering af komplikation afgrænses (jf definitioner) til
periode for postoperative komplikationer, dvs inden for
30 dage efter indgrebet
• multiple komplikationer registreres hver for sig
• procedurekoden for den procedure, der førte til komplikationen, kan anføres som tillægskode til komplikationen. Dette vil dog ofte fremgå af sammenhængen
Tabel 2.1b Udvalgte komplikationer (DUS)
behandlingskrævende inden for 30 dage efter indgreb
DT813

Postoperativ sårruptur

DT818F

Peroperativ blødning#

DT810G

Postoperativ blødning#

DT810H

Postoperativt hæmatom

DT810I

Blæretamponade

DT812

Utilsigtet læsion af organ

DT817D

Postoperativ lungeemboli

DT817C

Postoperativ dyb venetrombose

DT817B

Thromboemboliske komplikationer

DK913

Postoperativ ileus

DT888T

TURP syndrom

DN990

Uræmi efter kirurgisk indgreb

#)

kun transfusionskrævende blødninger skal registreres

Husk at registrere ydelsen: Blodtransfusion BOQA0
(DRG-betydning).
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2.2 Komplikationsregistrering
2.1.1 Sene komplikationer

Sene komplikationer er komplikationer, der er opstået efter
30 dage efter den intervention, der har udløst komplikationen.
Eksempler – sene komplikationer og følgetilstande efter indgreb.
DN991

Uretrastriktur efter indgreb el
kateterisation

DN484

Organisk impotens

DN393

Stressinkontinens

DN320A

Urinblærehalsstenose

DN990

Uræmi efter indgreb

Sene komplikationer kan være årsag (aktionsdiagnose) til
sekundær patientkontakt eller være relevant symptom (bidiagnose) ved kontakt for anden sygdom eller tilstand.

2.2 Procedureregistrering ved
komplikationer
Ved komplikationer til operation eller anden procedure på
den aktuelle kontakt kan der blive tale om indgreb (eller
operation som del af et indgreb) indenfor kontakten rettet
mod komplikationen.
Der er særlige (KKW) operationskoder for operationer rettet
mod de generelle postoperative komplikationer, som er vist i
tabellerne 2.1a-b:
(Indgreb, der ikke er specifikt dækket af disse koder, kodes
med relevant kode fra operationsklassifikationens øvrige
afsnit.)
20
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2.2 Komplikationsregistrering
Reoperationer for postoperative komplikationer
Sutur af sårruptur efter urologisk operation

KKWA00

Reoperation for overfladisk infektion efter
urologisk operation. Inkl: Reoperation på
grund af sårinfektion UNS

KKWB00

Åben reoperation for dyb infektion efter urologisk operation. Bem: Åben reoperation på
grund af infektion svarende til de opererede
strukturer

KKWC00

Perkutan endoskopisk reoperation for dyb
infektion efter urologisk operation. Bem:
Reoperation på grund af infektion svarende til
de opererede strukturer

KKWC01

Reoperation for overfladisk blødning efter
urologisk operation. Inkl: Reoperation for
blødning eller hæmatom i såret

KKWD00

Åben reoperation for dyb blødning efter urologisk operation. Bem: Åben reoperation pga
blæretamponade, eller blødning/hæmatom
svarende til de opererede strukturer

KKWE00

Perkutan endoskopisk reoperation for dyb blødning efter urologisk operation. Bem: ReopeKKWE01
ration på grund af blødning eller hæmatom
svarende til de opererede strukturer
Transluminal reoperation for dyb blødning efter
urologisk operation. Bem: Reoperation pga
blæretamponade, eller blødning/hæmatom
svarende til de opererede strukturer

KKWE02

Åben reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter urologisk operation

KKWF00

Perkutan endoskopisk reoperation for sutur- eller
KKWF01
anastomoseinsufficiens efter urologisk operation
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3.1 Cancerregistrering
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.3

Pakkeforløb for organspecifikke kræfttyper
Administrative pakkeforløbskoder
Second opinion
Anmeldelse til Cancerregisteret
Anmeldelsespligtige diagnoser
Kodning ved mistanke om recidiv og påvist recidiv
efter radikal behandling af kræft
3.3.1 Mistanke om recidiv (DZ031_R)
3.3.2 Lokalrecidiv (DC___R)
3.3.3 Metastaseret kræftsygdom
3.4
”Watchful waiting” og ”active surveillance”
Vedr.
- ”Obs. pro-diagnoser”
se afs 1.4.1
- ”Anamnese med …”
- - 1.2.2
- diagnosekodning ved kontrol
(uden fund af recidiv)
- - 1.4.2

3.1 Pakkeforløb for
organspecifikke kræfttyper
Der er særlige krav til supplerende registreringer ved sygdomme, der indgår i pakkeforløb for kræftområdet. Pakkeforløb dækker udredning ved mistanke om kræft, inklusive
recidiv af tidligere kræft – ved blæretumor-sygdom alle nye
tumorer (afs 4.5) – samt behandling og efterbehandling
af kræft.
De forskellige faser i sygdomsforløbet skal markeres ved
særlige pakkeforløbskoder, der er specificeret for det enkelte pakkeforløb.

22
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3.1 Cancerregistrering
3.1.1 Administrative pakkeforløbskoder

Der er følgende generelle pakkeforløbskoder, der specificeres
(xx) efter det aktuelle pakkeforløb - se oversigten i boksen.
Den enkelte kode markerer en hændelse i pakkeforløbet,
der samtidig er et udvalgt målepunkt, der anvendes i monitoreringen af pakkeforløbene. Fokus er ventetiden til de
enkelte hændelser.
Forløbskoderne indberettes som (administrative) procedurekoder med proceduretidspunkt for hændelsen.
De relevante pakkeforløbskoder er medtaget i eksemplerne
på urologiske patientforløb i kap 4.
Bemærk
Afdelingen skal kun registrere den eller de hændelser, der er
relevante inden for tidsrammen af afdelingens forløbsansvar
i forhold til pakkeforløbet.
Det er producenten af en behandlingsydelse, der registrerer
ydelsen på afdelingens patientkontakt.
Eksempler
Hvis udredning fx er foretaget på en anden afdeling, skal
afdelingen, der modtager patienten til behandling i pakkeforløbet, kun registrere svarende til behandlingen.
Hvis onkologisk afdeling er første behandlende afdeling
(neoadjuverende terapi), er det onkologisk afdeling, der
registrerer ”initial behandling start”.
Patienten kan have flere samtidige pakkeforløb, der holdes
adskilt ved hjælp af de forløbsspecifikke markører.
Vedr pakkeforløb - se yderligere på Seruminstituttets hjemmeside.
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3.1 Cancerregistrering
Administrative pakkeforløbskoder – oversigt
Forløbskoderne er medtaget i forløbseksemplerne i kap 4.
Tidspunkt for modtaget henvisning til pakkeforløb
AFBxxA Kræft i xx: henvisning til pakkeforløb start.
Tidspunkt for første fremmøde i pakkeforløb
AFBxxB Kræft i xx: udredning start, første fremmøde.
Tidspunkt for beslutning om behandlingstilbud
Tidspunkt for klinisk beslutning om det behandlingstilbud,
som tilbydes patienten fremadrettet.
Ekskluderer: Beslutning om TURB og eksplorative indgreb,
der foretages i udredningsperioden, dvs inden diagnostisk
afklaring - se yderligere forklaring under udredning og
behandling af blæretumorsygdom i afs 4.5.

24

Én af følgende koder registreres:
AFBxxC1 Kræft i xx: beslutning: tilbud om initial
behandling
AFBxxC1A Kræft i xx: beslutning: tilbud om initial
behandling i udlandet
AFBxxC2 Kræft i xx: beslutning: initial behandling ikke
relevant
AFBxxC2A Kræft i xx: beslutning: initial behandling ikke
relevant, overvågning uden behandling
anvendes ved watchful waiting, active
surveillance samt ved PSA-kontrol ved ikkeafkræftet kræftmistanke
AFBxxC2B Kræft i xx: beslutning: initial behandling ikke
relevant, radikal operation i udredningsforløbet
anvendes, hvor primær tumorfjernelse (fx TURB)
eller ektomi ved eksplorativt indgreb (fx orkiektomi) ikke skal følges af yderligere behandling
AFBxxC2C Kræft i xx: beslutning: initial behandling ikke
relevant, patientens tilstand
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3.1 Cancerregistrering
Tidspunkt for start af første behandling
Behandlingsformen af den først givne modalitet
Inkluderer: Neoadjuverende terapi
Én af følgende koder registreres:
AFBxxF1
Kræft i xx: initial behandling start, kirurgisk
AFBxxF2
Kræft i xx: initial behandling start, medicinsk
AFBxxF3
Kræft i xx: initial behandling start, strålebehandling
Tidspunkt for afslutning af pakkeforløb
AFBxxX1 Kræft i xx: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet
AFBxxX2 Kræft i xx: pakkeforløb slut, patientens ønske
Alle koder specificeres mht den aktuelle kræftform:
xx
13
14
15
16
17
18

kræftform
kræft i urinblæren og nyre
kræft i urinblæren (kun C-F)¤
kræft i nyre
(kun C-F)¤
kræft i prostata
kræft i penis
kræft i testikel

¤) Bemærk
Koderne AFB13A, AFB13B, AFB13X1 og AFB13X2
anvendes fælles for pakkeforløb for kræft i urinblæren
og nyre, også ved specificeret mistanke
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3.2 Cancerregistrering
3.1.2 Second opinion

Hvis afdelingen modtager en patient til second opinion, skal
patienten ikke indgå i pakkeforløb på afdelingen.
Dette gælder kun ved ”kun second opinion”. Hvis der foretages en form for udredning eller behandling, skal patienten
altid indgå i pakkeforløb.

3.2 Anmeldelse til
Cancerregistret
Anmeldelse sker elektronisk via indberetningen til LPR.
Fokus i anmeldelsen til Cancerregisteret er incidensen, den
primære forekomst, af den anmeldelsespligtige sygdom.
De anmeldelsespligtige urologiske diagnoser findes i tabellen i afs 3.2.1.
Når aktionsdiagnosen eller en bidiagnose er en ”anmeldelsespligtig diagnose”, skal der tilføjes en tillægskode for
afdelingens anmeldelsesstatus.
(1) Anmeldelsesstatus
Ved anmeldelsesstatus (+)AZCA1 - ny anmeldelsespligtig
sygdom - er der yderligere krav til tillægskodning af følgende oplysninger:
(2)
klinisk stadie (TNM)
frem til pTNM efter operation og patologisvar
(3)
klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag
(4)
klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag
(5)
lateralitet ved kræft i parrede organer
Se videre i de følgende afsnit.
Vedr obs. pro- og kontrol-diagnoser, som ikke er anmeldelses26 pligtige - se de relevante afsnit under ”Diagnoseregistrering”.
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3.2 Cancerregistrering
3.2.1 Anmeldelsespligtige diagnoser

Anmeldelse til Cancerregistret via LPR omhandler den
enkelte sygdom.
Udviklingen i sygdommen kan repræsenteres af forskellige diagnoser (diagnosekoder) på forskellige tidspunkter
(kontakter) i forløbet, men der er stadig tale om den samme
anmeldelsespligtige sygdom. Dette inkluderer lokalrecidiv,
regional og fjernmetastasering samt anden form for progression af sygdommen.
Bemærk, at benign nyretumor og CIS i testis, prostata og
penis ikke er anmeldelsespligtige.
Er der klinisk tvivl, om en sygdom er benign, CIS eller
malign, anvendes relevant kode fra intervallet DD37-48
’Tumorer af ukendt eller usikker karakter’.
Følgende urologiske diagnoser er anmeldelsespligtige:
Anmeldelsespligtige urologiske diagnoser
Diagnoserne er i diagnoselisten markeret med $

DC60-63

Kræft i mandlige kønsorganer

DC64-68

Kræft i nyre og urinveje

DC749

Kræft i binyre

DC76-80

Kræft med dårligt specificeret, sekundær
eller ikke specificeret lokalisation

DD090

Carcinoma in situ i urinblæren

DD091

Carcinoma in situ med anden eller ikke
specificeret lokalisation i urinveje

flad dysplasi med høj malignitetsgrad

flad dysplasi med høj malignitetsgrad

DD301-309

Godartede tumorer i urinveje

DD37-48

Tumorer af usikker eller ukendt karakter

inkl papillomatøse non-invasive uroteliale tumorer
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3.2 Cancerregistrering
Registrering og anmeldelse af neoplasier i urinblæren følger
særlige principper – se ”Diagnosekodning ved behandling
og kontrol af blæretumorsygdom” afs 4.4
(1) Anmeldelsesstatus (+)
Når der registreres en anmeldelsespligtig diagnose som
aktions- eller bidiagnose, skal der samtidig angives anmeldelsesstatus til Cancerregisteret.
Der er følgende tillægskoder for anmeldelsesstatus:
Anmeldelsesstatus
Registreres som tillægskode til diagnosekoden for den anmeldelsespligtige
sygdom

(+)AZCA1

ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen

(+)AZCA4

sygdommen tidligere fuldt anmeldt af
afdelingen

(+)AZCA3

afdelingen ikke involveret i primær diagnostik, behandling eller kontrol af sygdommen

Ved den første kontakt på afdelingen med en anmeldelsespligtig sygdom anvendes anmeldelsesstatus (+)AZCA1 ”ny”.
Bemærk
Dette gælder uanset, hvornår i sygdomsforløbet, afdelingen
første gang ser patienten, og uanset, at en anden afdeling
evt også har anmeldt eller vil anmelde denne sygdom som
”ny”.
Ved følgende kontakter til afdelingen med samme sygdom
anvendes (+)AZCA4 ’tidligere anmeldt’.

28
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3.2 Cancerregistrering
Bemærk
Dette inkluderer senere progression af sygdommen fx ved
metastasering efter recidiv-fri periode.
Se dog de særlige principper for anmeldelse af blæretumorsygdom afs 4.4.
Hvis sygdommen ved første kontakt er metastaseret,
registreres primærtumor med status ’1’ og tilhørende tillægskodninger.
Metastasekoden kan registreres med status ’4’, hvorved der
ikke skal dobbelt-tillægskodes.
Dette gælder uanset, om metastase eller primærtumor
registreres som aktionsdiagnose.
Anmeldelsesstatus (+)AZCA3 kan anvendes af afdelinger,
der ikke deltager i den primære udredning og behandling
af sygdommen. I disse tilfælde kan den anmeldelsespligtige
diagnose ikke være aktionsdiagnose men kun bidiagnose.
Eksempler – anmeldelse af ny sygdom (status 1)
Ved første kontakt diagnostiseres nyrekræft, der får
status ’1’
Ved en senere kontakt indlægges patienten på samme
afdeling med nytilkomne metastaser.
Årsagen til indlæggelsen bliver aktionsdiagnose, og metastaser og c. renis er bidiagnoser. Begge disse får status ’4’:
(A)DC521
Maligne smerter
(B)DC795B
Metastase i knogle
(+)AZCA4
(B)DC649
Nyrekræft
(+)AZCA4
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3.2 Cancerregistrering
Ved første kontakt diagnostiseres prostatakræft med
knoglemetastaser. Disse anmeldes som henholdsvis aktions- og bidiagnose med status ’1’ og ’4’:
(A)DC619
Prostatakræft
(+)AZCA1
(+)øvrige obligatoriske tillægskoder (2)(3)(4)
(B)DC795B
Metastase i knogle
(+)AZCA4
Eksempel – anvendelse af status 3
Patient med prostatakræft, som behandles af anden afdeling, indlægges og behandles for uretralstriktur:
(A)DN359
Uretrastriktur
(B)DC619
Prostatakræft
(+)AZCA3
(2) Stadieangivelse, TNM (+)
Første gang, der registreres en anmeldelsespligtig diagnose
(anmeldelsesstatus (1) ”ny”) som aktions- eller bidiagnose
på den diagnosticerende afdeling, skal der samtidig angives klinisk stadie med 3 tillægskoder for T, N hhv M.
Der anvendes TNM-stadieklassificering (+)AZCD* (version
7.0) – dog ikke ved maligne lymfomer, der klassificeres efter
Ann Arbor klassifikationen (+)AZCC* - se Fællesindholdet
på Statens Serum Instituts hjemmeside.
Skemaer med TNM til hjælp til anmeldelse af urologiske
kræftsygdomme kan downloades fra DUS’ hjemmeside.

30
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3.2 Cancerregistrering
Bemærk
Hvis den indberettede TNM ændrer sig i forbindelse med
den primære operation, skal anmeldelsen følges op med
genanmeldelse med (+)AZCA1 og opdaterede tillægskoder
for pTNM.
(3) Klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag (+)
Når der registreres en anmeldelsespligtig diagnose med anmeldelsesstatus ”ny” som aktions- eller bidiagnose, skal der
samtidig registreres tillægskode(r) for klinisk-makroskopisk
diagnosegrundlag (+)AZCK*.
Tillægskoderne sammenfatter det klinisk-makroskopiske
grundlag, som diagnosen er stillet på.
Der skal angives en eller flere tillægskoder fra denne
liste:
Klinisk-makroskopisk diagnosegrundlag
Registreres som tillægskode til den anmeldte diagnose

(+)AZCK0

operation
Inkl: åben el endoskopisk biopsi

(+)AZCK1

endoskopisk undersøgelse

(+)AZCK2

billeddiagnostisk undersøgelse

(+)AZCK3

autopsi

(+)AZCK4

klinisk undersøgelse

(+)AZCKX

ikke aktuel ved denne anmeldelse

(4) Klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag (+)
Når der registreres en anmeldelsespligtig diagnose med anmeldelsesstatus ”ny” som aktions- eller bidiagnose, skal der
samtidig registreres tillægskode(r) for klinisk-mikroskopisk
diagnosegrundlag (+)AZCL*.
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3.2 Cancerregistrering
Tillægskoderne sammenfatter det klinisk-mikroskopiske
grundlag, som diagnosen er stillet på.
Der skal angives en eller flere tillægskoder fra denne liste:
Klinisk-mikroskopisk diagnosegrundlag
Registreres som tillægskode til den anmeldte diagnose

(+)AZCL0

histologi/cytologi fra primær tumor

(+)AZCL1

histologi/cytologi fra metastase

(+)AZCL2

histologi/cytologi, uvist om fra primær tumor el metastase

(+)AZCL3

andre klinisk/mikroskopiske undersøgelser. Inkl: PSA

(+)AZCL9

ingen af ovenstående

(+)AZCLX

ikke aktuel ved denne anmeldelse

(5) Lateralitet (+)
For anmeldelsespligtige sygdomme i parrede organer skal
der registreres tillægskode for lateralitet (+)TUL*.
Dette gælder for de urologiske kræftformer:
Nyre, nyrepelvis, ureter og binyre.
Der skal angives en tillægskode fra denne liste:
Lateralitet
Registreres som tillægskode til den anmeldte diagnose

(+)TUL1

højresidig

(+)TUL2

venstresidig

(+)TUL3

dobbeltsidig

Anmeldelsesskemaer – se DUS’ hjemmeside.
32
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3.3 Cancerregistrering
3.3 Kodning ved mistanke om
recidiv og påvist recidiv efter
radikal behandling af kræft
Ved fortsat kræftsygdom anvendes DC-kode. Dette gælder i
hele behandlingsperioden.
”Recidiv” anvendt i det følgende forudsætter, at der har
været en recidiv-fri periode efter tidligere behandling.

3.3.1 Mistanke om recidiv (DZ031_R)

Mistanke om recidiv efter tidligere radikal behandling kodes
som DZ031#R ’Obs. pga mistanke om recidiv af #kræft’
(#: specificeret efter den primære kræftform)
Eksempel
Mistanke om lokalrecidiv eller metastaseret sygdom efter
radikal prostatektomi:
(A)DZ031JR
Obs. pga mistanke om recidiv af kræft i
		prostata
Vedr recidiv af blæretumor, se under afs 4.4.4
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3.3 Cancerregistrering
3.3.2 Lokalrecidiv (DC___X)

Ved påvist lokalrecidiv efter tidligere radikal behandling
anvendes en af følgende koder som aktionsdiagnose:
Koder for lokalrecidiv
DC609X

Lokalrecidiv af kræft i penis

DC619X

Lokalrecidiv af prostatakræft

DC629X

Lokalrecidiv af testikelkræft

DC639X

Lokalrecidiv af kræft i mandligt
kønsorgan

DC649X

Lokalrecidiv af nyrekræft

DC659X

Lokalrecidiv af kræft i nyrebækken

DC669X

Lokalrecidiv af kræft i urinleder

DC679X

Lokalrecidiv af kræft i urinblæren

DC689X

Lokalrecidiv af kræft i urinorgan

Dette inkluderer lokalt recidiv in loco og direkte gennemvækst til andre organer og væv.
Her er det vigtigt, at der ikke registreres kræft i det involverede organ ved gennemvækst fx ”tarmkræft”.

34

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 34

11/12/12 09.35

3.3 Cancerregistrering
3.3.3 Metastaseret kræftsygdom

Ved kræftsygdom med metastaser skal der registreres
diagnosekoder for såvel primærtumor som for metastase(r).
Dette gælder også, selvom organet er fjernet.
Metastaser klassificeres efter deres lokalisation.
Dette omfatter såvel lymfogen som hæmatogen spredning.
Den af de to tilstande (primærtumor og metastase), som
interventionerne på den aktuelle kontakt overvejende rettes
imod, registreres som aktionsdiagnose.
Eksempel
(A)DC780
Metastase i lunge
(+)AZCA4
(B)DC649
Nyrekræft
(+)AZCA4
… ved fund af spredning hos kendt nyrekræftpatient, der
tidligere er anmeldt fra afdelingen.
Bemærk: Denne kodning anvendes også, selvom der
tidligere er foretaget nefrektomi

Begge koder skal ved indberetningen have tillægskode for
anmeldelsesstatus:
•
hvis sygdommen er metastaseret ved den første
kontakt på afdelingen, registreres primærtumor
med status ’1’ og obligatoriske tillægskodninger, og
metastasekoden med status ’4’
•
hvis metastasen er nytilkommet, og sygdommen
tidligere er anmeldt fra afdelingen, registreres begge
koder med status ’4’
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3.3 Cancerregistrering
Eksempler – sygdommen tidligere anmeldt fra afdelingen
Fund af lungemetastaser efter cystektomi pga blærekræft:
(A)DC780
Metastase i lunge
(+)AZCA4
(B)DC679
Kræft i urinblæren
(+)AZCA4
Multiple metastaser efter cystektomi pga blærekræft:
(A)DC798
Metastase i anden el ikke spec lokalis.
(+)AZCA4
(B)DC679
Kræft i urinblæren
(+)AZCA4
Lokalrecidiv efter cystektomi pga blærekræft:
(A)DC679X
Lokalrecidiv af kræft i urinblæren
(+)AZCA4
Denne kode anvendes uanset, hvilket organ eller væv
lokalrecidivet inddrager

Vedrørende anmeldelsesstatus - se afs 3.2.
Koder for metastaser - se diagnoselistens ”Metastaser”.

36
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3.4 Cancerregistrering
3.4 “Watchful waiting” (WW)
og “active surveillance” (AS)
Ved disse konservative behandlingsstrategier registreres
kræftsygdommen (ikke kontrol-diagnose) som aktionsdiagnose.
Til monitorering af pakkeforløb for kræft skal der obligatorisk registreres pakkeforløbskode for ‘Overvågning uden
behandling’ ved start af WW og AS:
Pakkeforløbskode
AFBxxC2A Overvågning uden behandling
xx =
13
14
15
16
17
18

urinblæren og nyre
urinblæren
nyre
prostata
penis
testikel

Dette gælder kun for patienter, der er indgået i pakkeforløb.
Vedr. kodning ved WW- og AS-forløb for prostatakræft – se
afs 4.5.4.3.1.
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4.1 Patientforløb
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Generelt
Hæmaturi-udredning
Nyrekræft og kræft i nyrepelvis
Udredning, behandling og kontrol af
blæretumorsygdom
Prostatakræft
LUTS
Stensygdomme

DUS har for at lette kodningen lavet eksempler på nogle
hyppige patientforløb, hvor alle registreringer er medtaget.
Kodning af de obligatoriske administrative pakkeforløbskoder er således også integreret i de enkelte forløbseksempler. Disse koder er markeret med fed skrifttype.
De i eksemplerne anvendte procedurekoder er udvalgte
eksempler på de hyppigste koder. Der henvises herudover til
bogens procedure-lister.

4.1 Generelt
Vedrørende patienter, der indgår i pakkeforløb – se også afs 3.1
Vedrørende anmeldelse til Cancerregisteret – se afs 3.2
Bemærk
•
væsentlige diagnoser eller symptomer af betydning for
behandlingen registreres som bidiagnoser, fx urinretention, dissemineret sklerose eller svær hypertension
•
kun undersøgelser, der udføres af urologisk afdeling
selv, skal registreres.
Radiologiske undersøgelser udført på radiologisk
afdeling, registreres af radiologerne
•
cytostatisk behandling og strålebehandling udført på
onkologisk afdeling registreres af onkologerne
38
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4.2 Patientforløb
4.2 Hæmaturi-udredning
Patient med tidligere blæretumorsygdom – se afs 4.4.

4.2.1 Diagnosekodning ved visitation
og under hæmaturi-udredning

Patienter, hvor der er mistanke om tumor pga fund ved fx
skopi eller billeddiagnostik, kodes i henhold til organspecifik
mistanke, se følgende afs 4.2.2.
Aktionsdiagnosen ved visitation og udredning af hæmaturi
er for patienter, der indgår i pakkeforløb, ”mistanke om
kræft i urinveje” (A)DZ031H. Patienter, der ikke indgår i
pakkeforløb, registreres med aktionsdiagnose for hæmaturi
(A)DR319A/B:
Patienter med makroskopisk (synlig) hæmaturi uden
anden åbenbar årsag

(A)DZ031H
Obs. pga mistanke om
kræft i urinveje

indgår i fælles pakkeforløb
for kræft i urinblæren og
nyre

AFB13A (§)
Kræft i urinblæren og
nyre: henvisning til pakkeforløb start
AFB13B
Kræft i urinblæren og
nyre: udredning start,
første fremmøde
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4.2 Patientforløb
Patienter med makroskopisk (synlig) hæmaturi, der
ikke indgår i pakkeforløb,
idet der er anden åbenbar
årsag, eller der ikke foretages hæmaturi-udredning
ved kontakten

(A)DR319A Makroskopisk
hæmaturi

Patienter med mikroskopisk (A)DZ031H
Obs. pga mistanke om
(ikke synlig) hæmaturi, alder over 40 år med sympto- kræft i urinveje
mer som smerter i blæreregionen, vandladningsgener,
flankesmerter eller palpabel
udfyldning
indgår i fælles pakkeforløb
for kræft i urinblæren og
nyre

AFB13A
Kræft i urinblæren og
nyre: henvisning til
pakkeforløb start

Patienter med mikroskopisk
(ikke synlig) hæmaturi, der
(A)DR319B Mikroskopisk
ikke indgår i pakkeforløb hæmaturi
patienter under 40 år eller
asymptomatisk mikroskopisk
(ikke synlig) hæmaturi#

#) Patienter under 40 år med asymptomatisk tilfældigt påvist mikroskopisk (ikke synlig) hæmaturi skal ikke udredes.
§ administrative pakkeforløbskoder er markeret med fed
skrifttype

40
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4.2 Patientforløb
4.2.2 Diagnosekodning ved klinisk fund

Under og efter relevant hæmaturi-udredning kodes patienten afhængigt af fundet ved udredningen på flg. måde:
Patienter, hvor der er fundet
tumor, kodes med obs. proaktionsdiagnose i henhold til
organspecifikt fund:
Denne kodning anvendes,
indtil tumoren er verificeret
histologisk.
Patienten overgår til relevante pakkeforløb, se videre
i afs:
4.3 Nyrekræft og kræft i
nyrepelvis
og 4.4 Tumor i urinblæren

DZ031H1
Obs. pga mistanke om kræft
i nyre …se videre i afs 4.3
DZ031H2
Obs. pga mistanke om
kræft i urinblæren …se
videre i afs 4.4
DZ031H3
Obs. pga mistanke om
kræft i urinleder
DZ031H4
Obs. pga mistanke om
kræft i urinrøret

Patienter, hvor der er andet
positivt fund, men hvor
malignitetsmistanken er
afkræftet
Hvis patienten har været
udredt i pakkeforløb, afsluttes dette med:

Kodes med det positive
fund som aktionsdiagnose:
fx (A)DN200 Nyresten UNS
AFB13X1
Kræft i urinblæren og
nyre: pakkeforløb slut,
diagnose afkræftet

Patienter færdigudredt,
hvor der udelukkende er
normale fund

Kodes med henvisningsårsagen som aktionsdiagnose:
(A)DR319A
Makroskopisk hæmaturi
eller
(A)DR319B
Mikroskopisk hæmaturi
Hvis patienten har været
AFB13X1
udredt i pakkeforløb, afslut- Kræft i urinblæren og
tes dette med:
nyre: pakkeforløb slut,
diagnose afkræftet
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4.3 Patientforløb
4.2.3 Procedurekodning under
hæmaturi-udredning
fx
Cystoskopi
Retrograd
ureteronefroskopi
TURB

KUKC02
KUKA02
KKCD32

Bemærk
at den indledende TURB medregnes i pakkeforløbssammenhænge som udredning - ikke behandling - uanset at der
efterfølgende ikke iværksættes yderligere behandling.

4.3 Nyrekræft og kræft i
nyrepelvis
Se også ”Hæmaturi-udredning” afs 4.2
Bemærk
Hvis udredning allerede er foretaget i det fælles pakkeforløb
for kræft i urinblæren og nyre – gå til afs 4.3.1.1 nedenfor.
Ved konkret mistanke om kræft i nyre fundet på anden
afdeling eller som tilfældigt fund ved anden udredning fx
billeddiagnostik, opstartes et pakkeforløb, og pakkeforløbskode for start af nyt pakkeforløb registreres:
AFB13A
Kræft i urinblæren og nyre: henvisning til
pakkeforløb start

42
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4.3 Patientforløb
4.3.1 Udredning inkl visitation

Pakkeforløbskode for start af udredning i nyt pakkeforløb
ved første kontakt på urologisk afdeling registreres:
AFB13B
Kræft i urinblæren og nyre: udredning start, første
fremmøde

4.3.1.1 Diagnosekodning ved mistanke
om nyre/pelvis-kræft

Indtil mere specifik diagnose foreligger, anvendes aktionsdiagnosen: DZ031H1 ’Mistanke om nyrekræft’.
Ved histologisk verificeret diagnose registreres nyrekræft
(DC649) eller kræft i nyrepelvis (DC659).
NB: Husk anmeldelse (+AZCA1 mv) til Cancerregisteret – se
afs 3.2.
Hvis histologisvaret ikke foreligger ved udskrivning, kodes
patienten fortsat som DZ031H1 ’Obs. pga mistanke om
kræft i nyre’. Dette gælder også patienter med små tumorer
og suspekte cyster, der ikke er verificeret histologisk, og
som sættes til senere CT-kontrol (se videre nedenfor under
behandlingsbeslutning).
Frafaldes kræft-mistanken registreres konklusionen fx cyste
(DQ619), dobbeltanlæg (DQ630), benign tumor (DD300)
eller abnorm billeddiagnostik (DR934).
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4.3 Patientforløb
Husk at markere afslutning på pakkeforløb, når mistanken
frafaldes:
AFB13X1
Kræft i urinblæren og nyre: pakkeforløb slut,
diagnose afkræftet
Bemærk
Pakkeforløbet skal også afsluttes ved fund af kræft i nyrepelvis, ureter og urethra
Afsluttes/udskrives patienten uden anden sygdomsdiagnose,
bibeholdes DZ031H1 som aktionsdiagnose.

4.3.1.2 Procedurekodning under
udredning
fx
Cystoskopi
Retrograd
ureteronefroskopi
Nefrektomi
Perkutan endoskopisk
nefrektomi

KUKC02
KUKA02
KKAC00
KKAC01

4.3.2 Behandlingsbeslutning

Pakkeforløbskode for behandlingsbeslutning registreres som
tidspunktet for klinisk beslutning om det behandlingstilbud,
som fremadrettet tilbydes patienten af følgende:
AFB15C1
Kræft i nyre: beslutning: tilbud om initial behandling

44

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 44

11/12/12 09.35

4.3 Patientforløb
eller
AFB15C2
Kræft i nyre: beslutning: initial behandling ikke
relevant
eller
AFB15C2A
Kræft i nyre: beslutning: initial behandling ikke
relevant, overvågning uden behandling
eller
AFB15C2B
Kræft i nyre: beslutning: initial behandling ikke
relevant, radikal operation i udredningsforløbet
eller
AFB15C2C
Kræft i nyre: beslutning: initial behandling ikke
relevant, patientens tilstand
Bemærk
Hvis patienten er færdigbehandlet i udredningsperioden,
fx ved nefrektomi uden forudgående histologisk diagnose,
registreres AFB15C2B ”initial behandling, ikke relevant,
radikal operation i udredningsforløbet”.
Ved patienter med små tumorer og suspekte cyster, der ikke
er verificeret histologisk, og som sættes til senere CT-kontrol, registreres AFB15C2A ”overvågning uden behandling”.
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4.3 Patientforløb
4.3.3 Behandling

Pakkeforløbskode for start af initiale behandling registreres:
AFB15F1
Kræft i nyre: initial behandling start, kirurgisk
eller
AFB15F2
Kræft i nyre: initial behandling start, medicinsk
eller
AFB15F3
Kræft i nyre: initial behandling start, strålebehandling
Det vil oftest være onkologerne, der registrerer denne kode

4.3.3.1 Diagnosekodning under
behandling

Aktionsdiagnosen er koden for den tilstand, der behandles.
Når kræftsygdom er histologisk verificeret, registreres denne
som aktionsdiagnose:
DC649
Kræft i nyre
DC659
Kræft i nyrepelvis
Er sygdommen metastaseret på første diagnosetidspunkt,
registreres metastase-kode som bidiagnose:
fx
(A)DC649
Kræft i nyre
(B)DC780
Lungemetastase
46
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4.3 Patientforløb
4.3.3.2 Procedurekodning
4.3.3.2.1 Kirurgisk behandling
fx
Nefrektomi
Perkutan endokopisk
nefrektomi
Nefroureterektomi
Perkutan endoskopisk
nefroureterektomi

KKAC00
KKAC01
KKAC20
KKAC21

Andre operationskoder – se procedurelisten

4.3.3.2.2 Medicinsk behandling

Cytostatisk og immunologisk behandling registreres obligatorisk af udførende afdeling.

4.3.3.2.3 Strålebehandling

Registreres obligatorisk af onkologisk afdeling.

4.3.4 Kontrol
4.3.4.1 Kontrol ved ikke afkræftet
kræftmistanke

Husk
at registrere beslutningskode AFB15C2A ved start af ”overvågning uden behandling” - se afs 4.3.2.
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4.3 Patientforløb
Ved kontrol ved ikke afkræftet kræftmistanke, fx ved små
nyretumorer og -cyster, der ikke er verificeret histologisk,
registreres fortsat aktionsdiagnosen (A)DZ031H1, indtil
forløbet afsluttes ved klinisk beslutning.

4.3.4.2 Diagnosekodning ved ambulant
kontrol
Hvis tumor ikke er fjernet radikalt, kodes kræftdiagnose
(DC649/DC659) fortsat.

4.3.4.2.1 Sygdom ikke klinisk til stede
og ingen mistanke om recidiv
DZ099X
(+)DC649/DC659

Kontrol efter behandling af sygdom

4.3.4.2.2 Mistanke om recidiv

DZ031H1R
Obs. pga mistanke om recidiv af kræft
i nyre (inkl nyrepelvis)

4.3.4.2.3 Recidiv påvist

Lokalrecidiv
Ved lokalt recidiv efter tidligere radikal behandling kodes:
DC649X
Lokalrecidiv fra nyrekræft
eller
DC659X
Lokalrecidiv fra kræft i nyrebækken
Dette inkluderer al direkte gennemvækst til ikke tidligere
afficeret væv og organ.
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4.3 Patientforløb
Fjernmetastase
Se også afs 3.3
Ved fund af metastaser – lymfogene og hæmatogene – kodes både primær kræftform (DC649/DC659) og [DC77-79]
metastase-kode. Dette gælder også efter tidligere radikal
behandling.
Eksempler – metastase-koder
Lungemetastase
Levermetastase
Hjernemetastase
Knoglemetastase
Hudmetastase
Metastase i intratorakal lymfeknude
Metastase i intraabdominal lymfeknude
Metastaser i lymfeknuder i multiple lokalisat.

DC780
DC787
DC793A
DC795B
DC792
DC771A
DC772A
DC778A

4.3.4.3 Procedurekodning ved kontrol
fx
Cystoskopi

KUKC02
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4.4 Patientforløb
4.4 Udredning, behandling og
kontrol af blæretumorsygdom
Se også ”Hæmaturi-udredning” afs 4.2
Bemærk
Hvis udredning allerede er foretaget i det fælles pakkeforløb
for kræft i urinblæren og nyre – se under Hæmaturi-udredning afs 4.2 – vil der allerede være registreret pakkeforløbskoder (AFB13A og AFB13B). Disse skal så ikke registreres
igen.
Alle førstegangsforekomster og alle recidiver af tumorer
i urinblæren skal opfattes og kodes som obs. maligne,
også selvom de skønnes benigne, og indgår i pakkeforløb
for kræft i urinblæren.
Pakkeforløbskode for start af nyt pakkeforløb registreres:
AFB13A
Kræft i urinblæren og nyre: henvisning til
pakkeforløb start
Og pakkeforløbskode for start af udredning ved første kontakt på urologisk afdeling registreres:
AFB13B
Kræft i urinblæren og nyre: udredning start, første
fremmøde

50
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4.4 Patientforløb
Anmeldelse til Cancerregisteret
Blæretumorsygdom skal ved første forekomst anmeldes
til Cancerregistret med anmeldelsesstatus (+)AZCA1 med
tilhørende tillægskoder.
Anmeldelsespligten gælder tillige enhver progression
af anmeldelsespligtig tumor i urinblæren.
Dette betyder, at:
•
første forekomst af benign blæretumor
(inkl noninvasiv papillær tumor )
•
første forekomst af CIS
(s. flad dysplasi med høj malignitetsgrad)
•
første forekomst af malign blæretumor
(s. invasiv)

DD303
DD090
DC679

… hver især skal anmeldes ved første forekomst ved anvendelse af anmeldelsesstatus (+)AZCA1 med obligatoriske
tillægskodninger.
Ved samtidig fund af to forskellige tumorer, anmeldes alene
den alvorligste type med (+)AZCA1 til Cancerregisteret.
Begge diagnoseregistreres, og den mindre alvorlige type kan
registreres med (+)AZCA4.
Ved senere recidiv af samme eller lavere type skal der ikke
nyanmeldes fx ved fund af CIS hos patient med tidligere
malign blæretumor eller ved fund af benign blæretumor
hos patient med tidligere CIS eller kræft. I disse tilfælde anvendes anmeldelsesstatus (+)AZCA4 ’tidligere fuldt anmeldt
af afdelingen’.
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4.4 Patientforløb
4.4.1 Udredning inkl. visitation
4.4.1.1 Diagnosekodning ved visitation
og under udredning for blæretumor

Ved indlæggelse til TURB registreres patienten under diagnosen DZ031H2 ’Obs. pga mistanke om kræft i urinblæren’,
indtil histologisvaret foreligger.
Ved histologisk verificeret malign tumor registreres aktionsdiagnosen: DC679 Kræft i urinblæren.
NB: Husk anmeldelse (+AZCA1 mv) til Cancerregisteret – se
afs 3.2.
Hvis histologisvaret ikke foreligger ved udskrivning, kodes
patienten fortsat som DZ031H2 ’Obs. pga mistanke om
kræft i urinblæren’.
Frafaldes kræft-mistanken, registreres konklusionen som
aktionsdiagnose.
Husk at markere afslutning på pakkeforløb, når malignitetsmistanken frafaldes:
AFB13X1
Kræft i urinblæren og nyre: pakkeforløb slut,
diagnose afkræftet
Dette inkluderer ikke-invasiv tumorer:
DD303 Godartet tumor i urinblæren
DD090 Carcinoma in situ i urinblæren
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4.4 Patientforløb
Afsluttes/udskrives patienten uden diagnose, bibeholdes
den oprindelige henvisningsdiagnose fx DR319A ’Makroskopisk hæmaturi’ eller DR934 ’Abnorm billeddiagnostik’ som
aktionsdiagnose.

4.4.1.2 Procedurekodning under
udredning for blæretumor

Relevante procedurekoder:
Transuretral resektion af patologisk væv i urinblæren
(TURB)
KKCD32
Bemærk
Den initiale TURB er i pakkeforløbsregistreringen defineret
som udredning. Der skal derfor ikke registreres pakkeforløbskoder vedr behandlingsbeslutning hhv initial behandling
i forhold til dette indgreb.
Patienten er således prospektivt i udredning, indtil patologisvar på den første TURB foreligger.
Cystoskopi med biopsi
Cystoskopi
… anvendelse af
fluorescens (PDD)

KUKC05
KUKC02
(+)KZXF45

Instillation af mitomycin-C
i urinblæren
BJHE12A
Instillation af BCG
BJHE11
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4.4 Patientforløb
4.4.2 Behandlingsbeslutning

Pakkeforløbskode for behandlingsbeslutning registreres som
tidspunktet for klinisk beslutning om det behandlingstilbud,
som fremadrettet tilbydes patienten ved verificeret malign
sygdom:
AFB14C1
Kræft i urinblæren: beslutning: tilbud om initial
behandling
eller
AFB14C2
Kræft i urinblæren: beslutning: initial behandling
ikke relevant
eller
AFB14C2B
Kræft i urinblæren: beslutning: initial behandling
ikke relevant, radikal operation i udredningsforløbet
eller
AFB14C2C
Kræft i urinblæren: beslutning: initial behandling
ikke relevant, patientens tilstand
Bemærk
Hvis der som led i udredningen er foretaget TURB, og det
efter patologisk svar besluttes, at der ikke er indikation for
(yderligere) behandling, registreres:
AFB14C2
’initial behandling ikke relevant’ eller
AFB14C2B
’initial behandling ikke relevant, radikal
operation i udredningsforløbet’
54
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4.4 Patientforløb
Den første TURB skal i alle tilfælde betragtes som udredning, fordi diagnosen først foreligger efter indgrebet.
Hvis beslutning om relevant endelig behandling ikke kan
træffes på baggrund af histologisvaret fra den første TURB,
men afventer resultatet af fornyet TURB, fortsætter patienten i pakkeforløbet (dvs fortsat i udredning), indtil resultatet
foreligger. Først herefter registreres relevant pakkeforløbskode for behandlingsbeslutning.

4.4.3 Behandling

Pakkeforløbskode for start af initiale behandling registreres:
AFB14F1
Kræft i urinblæren: initial behandling start, kirurgisk
eller
AFB14F2
Kræft i urinblæren: initial behandling start, medicinsk
eller
AFB14F3
Kræft i urinblæren: initial behandling start,
strålebehandling
Det vil oftest være onkologerne, der registrerer denne kode.
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4.4 Patientforløb
4.4.3.1 Diagnosekodning under
behandling

Aktionsdiagnosen er koden for den tilstand, der behandles.
Når blærekræft er histologisk verificeret, registreres denne
(DC679) som aktionsdiagnose.
Er sygdommen metastaseret på første diagnosetidspunkt,
registreres metastase-kode som bidiagnose:
fx
(A)DC679 Kræft i urinblæren
(B)DC787 Levermetastase

4.4.3.2 Procedurekodning
4.4.3.2.1 Kirurgisk behandling

fx
Cystoprostatektomi
Perkutan endoskopisk cystoprostatektomi
Cystoprostatouretrektomi
Perkutan endoskopisk cystoprostatouretrektomi
Cystektomi med fjernelse af kvindelige indre
kønsorganer
Perkutan endoskopisk cystektomi med fjernelse
af kvindelige indre kønsorganer

KKCC10
KKCC11
KKCC20
KKCC21
KKCC30
KKCC31

4.4.3.2.2 Medicinsk behandling

Cytostatisk og immunologisk behandling registreres obligatorisk af udførende afdeling.
Instillation af BCG
BJHE11
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4.4 Patientforløb
4.4.4 Kontrol
4.4.4.1 Diagnosekodning ved kontrol af
blæretumor-sygdom
Hvis tumor ikke er fjernet radikalt, kodes kræftdiagnosen
(DC679) fortsat.

4.4.4.1.1 Ingen mistanke om
tumor-recidiv

Ved kontrolcystoskopi registreres patienten under kontroldiagnosen (DZ099X) med tillægskode for tidligere værste
diagnose.
Eksempler
Værste tidligere diagnose

Kodning ved kontrol
uden fund af recidiv

DD303
Godartet tumor i urinblæren

DZ099X(+)DD303

DD090 Carc in situ i urinblæren

DZ099X(+)DD090

DC679 Kræft i urinblæren

DZ099X(+)DC679
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4. Patientforløb
4.4.4.1.2 Tumor-recidiv og mistanke om
tumor-recidiv

Alle tumor-recidiver (inkl mistanke om recidiv) skal betragtes
som obs-maligne, og patienten indgår i nyt pakkeforløb
for kræft i urinblæren – se afs 4.4.1.1.
Dette gælder som ved kodning for den primære tumor,
uanset om det fundne recidiv bedømmes som potentielt
benignt eller malignt og ligeledes uafhængigt af patientens
tidligere sygdom.
Aktionsdiagnose ved recidiv er, indtil endelig histologisk
diagnose foreligger:
DZ031H2R ved tidligere malign tumor
DZ031H2 når der ikke tidligere har været malign
blæretumor
Husk at markere afslutning på pakkeforløb, hvis malignitetsmistanken frafaldes:
AFB13X1
Kræft i urinblæren og nyre: pakkeforløb slut,
diagnose afkræftet
Kodning ved endelig histologisk verificeret tumorrecidiv i urinblæren
Når endelig histologisk diagnose foreligger, kodes recidivtumoren som aktionsdiagnose med anmeldelsesstatus.
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4.4 Patientforløb
Eksempler
Recidiv-diagnose

Værste tidligere diagnose

Kodning for
recidiv

DD303
Godartet tumor i
urinblæren

DD303 (Godartet tumor i
urinblæren) eller
DD090 (CIS i
urinblæren) eller
DC679 (Kræft i
urinblæren)

DD303(+)AZCA4

DD303 (Godartet tumor i
urinblæren)

DD090(+)
AZCA1#

DD090 (CIS i
urinblæren) eller
DC679 (Kræft i
urinblæren)

DD090(+)AZCA4

DD303 (Godartet tumor i
urinblæren) eller
DD090 (CIS i
urinblæren)

DC679(+)
AZCA1#

DC679 (Kræft i
urinblæren)

DC679(+)AZCA4

DD090
Carcinoma in situ i
urinblæren

DC679
Kræft i urinblæren

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 59

59

11/12/12 09.35

4.4 Patientforløb
4.4.4.1.3 Lokalt recidiv efter tidligere
radikal behandling

Ved lokalt malignt recidiv efter tidligere radikal behandling
(cystektomi eller strålebehandling) kodes:
DC679X Lokalrecidiv fra kræft i urinblæren
Dette inkluderer al direkte gennemvækst til ikke tidligere
afficeret væv og organ fx tarm.

4.4.4.1.4 Fjernmetastase påvist

Ved fund af metastaser – lymfogene og hæmatogene –
kodes både DC679 ’Kræft i urinblæren’ og [DC77-79]
metastase-kode.
Eksempler – metastase-koder
Lungemetastase
Levermetastase
Hjernemetastase
Knoglemetastase

DC780
DC787
DC793A
DC795B

Metastase i retroperitoneal lymfeknude
Metastase i intratorakal lymfeknude
Metastase i intrapelvin lymfeknude
Metastaser i lymfeknuder i multiple lokalisat.

DC786C
DC771A
DC775A
DC778A

4.4.4.2 Procedurekodning ved kontrol
Cystoskopi med biopsi
Cystoskopi
… anvendelse af fluorescens (PDD)

KUKC05
KUKC02
(+)KZXF45
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4.5 Patientforløb
4.5 Prostatakræft
4.5.1 Udredning inkl visitation

Pakkeforløbskoder for start af pakkeforløb hhv udredning
registreres ved første kontakt med urolog:
AFB16A
Kræft i prostata: henvisning til pakkeforløb start
AFB16B
Kræft i prostata: udredning start, første fremmøde

4.5.1.1 Diagnosekodning ved visitation
og under udredning

Aktionsdiagnosen DZ031J anvendes ved mistanke om kræft
i prostata, indtil diagnosen er verificeret histologisk, eller
kræftmistanken afkræftes.
Alle patienter, der biopteres, skal indgå i pakkeforløb.
Baggrunden for mistanken kan tilføjes som bidiagnose fx:
Hæmospermi
DN508X
Familiær disposition
DZ842A1A
Abnormt palpationsfund
DR398E
Ved histologisk verificeret diagnose registreres aktionsdiagnosen: (A)DC619 Kræft i prostata.
NB: Husk anmeldelse (+AZCA1 mv) til Cancerregisteret – se
afs 3.2.
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4.5 Patientforløb
Afsluttes patienten med anden konklusion, registreres
konklusionen som aktionsdiagnose, fx BPH (DN409) eller
Abnormt biokemisk fund (DR798).
Husk at markere afslutning på pakkeforløb, når kræftmistanken frafaldes:
AFB16X1
Kræft i prostata: pakkeforløb slut, diagnose afkræftet
Afsluttes/udskrives patienten uden diagnose, bibeholdes
DZ031J som aktionsdiagnose.
Vedr patienter med ikke afkræftet kræftmistanke, der fortsætter i PSA-observation – se afs 4.5.2.
Aktionsdiagnosen er fortsat DZ031J indtil, der tages klinisk
beslutning om, at forløbet afsluttes.

4.5.1.2 Procedurekodning under
udredning
fx
TRUS
UL-vejledt prostata-biopsi
Perkutan endoskopisk fjernelse af
iliakale lymfeknuder

UXUD92
KTKE00(+)UXZ70
KPJD64

4.5.2 Behandlingsbeslutning

Pakkeforløbskode for behandlingsbeslutning registreres som
tidspunktet for klinisk beslutning om det behandlingstilbud,
som fremadrettet tilbydes patienten:
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4.5 Patientforløb
AFB16C1
Kræft i prostata: beslutning: tilbud om initial
behandling
eller
AFB16C2
Kræft i prostata: beslutning: initial behandling ikke
relevant
eller
AFB16C2A
Kræft i prostata: beslutning: initial behandling ikke
relevant, overvågning uden behandling
Bemærk
”Overvågning uden behandling” (AFB16C2A) anvendes ved
start af watchful waiting (WW), active surveillance (AS) samt
ved start af PSA-observation ved ikke afkræftet mistanke
om prostatakræft.
Koden registreres på tidspunktet for negativt svar på de
første biopsier. Aktionsdiagnosen er fortsat DZ031J indtil,
der tages klinisk beslutning om, at forløbet afsluttes.

4.5.3 Behandling

Pakkeforløbskode for start af initiale behandling registreres:
AFB16F1
Kræft i prostata: initial behandling start, kirurgisk
eller

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 63

63

11/12/12 09.35

4.5 Patientforløb
AFB16F2
Kræft i prostata: initial behandling start, medicinsk
eller
AFB16F3
Kræft i prostata: initial behandling start,
strålebehandling
Det vil oftest være onkologerne, der registrerer denne kode.

4.5.3.1 Diagnosekodning under
behandling

Vedr. patienter i watchful waiting og active surveillance, se
afs 4.5.4.3.1
Aktionsdiagnosen er koden for den tilstand, der behandles.
Når prostatakræft er histologisk verificeret, registreres denne
(DC619) som aktionsdiagnose.
Er sygdommen metastaseret på første diagnosetidspunkt,
registreres metastase-kode som bidiagnose:
fx
(A)DC619
Kræft i prostata
(B)DC795B
Knoglemetastase
Bemærk
Patienter, der efter kurativt intenderet strålebehandling
fortsætter med adjuverende hormonbehandling, kodes med
aktionsdiagnosen DC619, indtil den adjuverende behandling afsluttes.
Først herefter overgår de til kontroldiagnosen (DZ099X).
64
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4.5 Patientforløb
4.5.3.2 Procedurekodning
4.5.3.2.1 Kirurgisk behandling
fx
Åben radikal prostatektomi
Perkutan endoskopisk radikal prostatektomi
… robot-assisteret
Dobbeltsidig subkapsulær orkiektomi

KKEC00
KKEC01
(+)KZXX00
KKFC13

4.5.3.2.2 Medicinsk behandling

Cytostatisk og immunologisk behandling registreres obligatorisk af udførende afdeling.
Hormonel/antihormonel antineoplastisk behandling kodes
uafhængigt af præparat: BWHC.
Behandling med præparater (fx Zometa®) med virkning på
knogleresorption:
BWHB40
Behandling med bifosfonat
BWHB42
Behandling med denosumab

4.5.4 Kontrol
4.5.4.1 PSA-kontrol ved ikke afkræftet
kræftmistanke
Husk at registrere beslutningskode AFB16C2A ved start af
PSA-kontrol – se afs 4.5.2.
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4.5 Patientforløb
Ved PSA-kontrol ved ikke afkræftet mistanke om prostatakræft, registreres fortsat aktionsdiagnosen (A)DZ031J, indtil
forløbet afsluttes ved klinisk beslutning.
Bemærk
Ved beslutning om nye biopsier opstartes nyt pakkeforløb.

4.5.4.2 Diagnosekodning ved ambulant
kontrol
Vedr PSA-kontrol ved ikke afkræftet kræftmistanke,
se afs 4.5.4.1.

Hvis tumor ikke er fjernet radikalt, kodes kræftdiagnose
(DC619) fortsat.

4.5.4.2.1 Sygdom ikke til stede og ingen
mistanke om recidiv

DZ099X
Kontrol efter behandling af sygdom
(+)DC619
4.5.4.2.2 Mistanke om recidiv
DZ031JR Obs. pga mistanke om recidiv af kræft i prostata

4.5.4.2.3 Recidiv påvist

Lokalrecidiv
Ved histologisk verificeret lokalt recidiv efter tidligere radikal
behandling kodes:
DC619X Lokalrecidiv fra kræft i prostata
Dette inkluderer al direkte gennemvækst til ikke tidligere
afficeret væv.
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4.5 Patientforløb
Fjernmetastase
Ved fund af metastaser – lymfogene og hæmatogene – kodes
både DC619 (kræft i prostata) og [DC77-79] metastase-kode.
Dette gælder også efter tidligere radikal behandling.
Eksempler – metastase-koder
Knoglemetastase
Lungemetastase
Levermetastase
Hjernemetastase
Metastase i retroperitoneal lymfeknude
Metastase i intratorakal lymfeknude
Metastase i intrapelvin lymfeknude
Metastaser i lymfeknuder i multiple lokalisat.

DC795B
DC780
DC787
DC793A
DC786C
DC771A
DC775A
DC778A

4.5.4.3 Procedurekodning ved kontrol
TRUS UXUD92

4.5.4.3.1 “Watchful waiting” og “active
surveillance”

Husk at registrere beslutningskode AFB16C2A ved start af
WW og AS – se afs 4.5.2.
Ved disse konservative behandlingsstrategier registreres
(DC619) kræftsygdommen (ikke kontrol-diagnose) som
aktionsdiagnose, og den valgte kontrol dokumenteres ved
registrering af en af følgende procedurekoder:
ZZ4252A Kontrol af PSA i forbindelse med Watchful
Waiting (WW)
ZZ4252B Kontrol af PSA i forbindelse med Active
Surveillance (AS)
Registreringen foretages ved hvert ambulant besøg, så
længe programmet følges.
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4.6 Patientforløb
4.6 LUTS
4.6.1 Udredning inkl visitation
4.6.1.1 Diagnosekodning ved visitation
og under udredning

Aktionsdiagnosen LUTS (DR391) anvendes, indtil mere specifik diagnose findes fx BPH (DN409), infravesikal obstruktion (DR398B), urinretention (DR339), uretrastriktur (DN359)
eller overaktiv blære (DN328E).
Se i øvrigt under ”vandladningsforstyrrelser” i diagnoselisten.
Ved fund af eller mistanke om kræft opstartes pakkeforløb.
… se relevant afsnit:
4.2
hæmaturi-udredning
4.3
nyrekræft og kræft i nyrepelvis
4.4
urinblærekræft
4.5
prostatakræft

4.6.1.2 Procedurekodning under
udredning
fx
Uroflowmetri
UL-undersøgelse af urinblæren
TRUS
Urodynamisk undersøgelse
Cystoskopi

ZZ1280
UXUD75
UXUD92
ZZ1290
KUKC02
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4.6 Patientforløb
4.6.2 Behandling
4.6.2.1 Diagnosekodning under
behandling

Aktionsdiagnosen er koden for den sygdom eller tilstand,
der behandles.
Eksempler
Ved urinretention behandlet med kateter, registreres
retention (DR339) som aktionsdiagnose
Ved TURP registreres BPH (DN409) eller prostatakræft
(DC619) som aktionsdiagnose og evt retention (DR339)
som bidiagnose
Ved medicinsk behandling af LUTS registreres LUTS
(DR391) i hele behandlingsperioden

4.6.2.2 Procedurekodning
4.6.2.2.1 Kirurgisk behandling
TURP KKED22
TUIP KKED32
TUMT KKED92

Andre operationskoder - se procedurelisten

4.6.2.2.2 Medicinsk behandling
Kodning ikke obligatorisk.
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4.6 Patientforløb
4.6.3 Kontrol
4.6.3.1 Diagnosekodning ved ambulant
kontrol
4.6.3.1.1 LUTS ikke klinisk til stede

Når patienten er uden symptomer, og der ikke er medicinsk
behandling:
DZ099X Kontrol efter behandling af sygdom (+)diagnosekode for tidligere sygdom
Eksempler
DZ099X(+)DN409 efter tidligere kirurgisk behandlet BPH
DZ099X(+)DR391 når LUTS er forsvundet efter medicinsk
behandling

4.6.3.1.2 LUTS fortsat klinisk til stede
DR391 registreres fortsat.

4.6.3.2 Procedurekodning ved kontrol

fx
Uroflowmetri 		ZZ1280
UL-undersøgelse af urinblæren
UXUD75
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4.7 Patientforløb
4.7 Stensygdomme
4.7.1 Udredning inkl visitation
4.7.1.1 Diagnosekodning ved visitation
og under udredning

Aktionsdiagnosen ved mistanke om sten i nyre/ureter
(DZ038(+)DN200/201) anvendes, indtil mere specifik diagnose findes.
Diagnosticeres sten kodes dette (DN200*/201*/202*) med
tillægskode for lateralitet (+)TUL* - se eksempler nedenfor.
Afsluttes/udskrives patienten med anden diagnose, fx obs.
appendicit (DZ038(+)DK358A), anvendes denne som aktionsdiagnose, og indikationen for de urologiske undersøgelser dokumenteres med bidiagnosen DZ038(+)DN200.
Afsluttes/udskrives patienten uden diagnose, bibeholdes
DZ038(+)DN200.
Stendiagnosen kan specificeres efter underliggende ætiologi
– se diagnoselisten.

4.7.1.2 Procedurekodning under
udredning

fx
UXUD61 UL af nyre/pelvis udført i urologisk afdeling
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4.7 Patientforløb
4.7.2 Behandling
4.7.2.1 Diagnosekodning under
behandling

Aktionsdiagnosen er koden for den tilstand, der behandles.
Eksempler
Ved stenbehandling anvendes stendiagnose
(DN200*/201*/202*) som aktionsdiagnose med tillægskode for lateralitet: (+) venstre: TUL1 / højre: TUL2 /
bilateral: TUL3
Ved behandling af komplikation til sten fx pyonefrose
(DN136), urosepsis (DA419B) eller postrenal uræmi
(DR392B) registreres komplikationen som aktionsdiagnose og stensygdommen som bidiagnose
Ved rest-sten bibeholdes stendiagnosen i alle tilfælde.

4.7.2.2 Procedurekodning
4.7.2.2.1 Kirurgisk behandling

fx
PNL
RIRS
ECIRS = PNL og RIRS: KKAE01 og KKAE12
ESWL-nyre
Transluminal litotripsi af ureterkonkrement
Transluminal ekstraktion af ureterkonkrement
JJ-kateter
Perkutan nefrostomi

KKAE01
KKAE12
KKAT00
KKBE32
KKBE12
KKBV02A
KTKA10A
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4.7 Patientforløb
4.7.2.2.2 Medicinsk behandling
Kodning ikke obligatorisk.

4.7.3 Kontrol
4.7.3.1 Diagnosekodning ved ambulant
kontrol
4.7.3.1.1 Sten-fri patient

Inklusive patienter i profylaktisk behandling, og sten-fri
patient fx efter litolyse eller alfa-blokker:
DZ099X(+)DN200/201/202.

4.7.3.1.2 Ikke sten-fri patient

Ikke sten-fri patient inkl rest-sten registreres fortsat som
stenpatient (DN200/201/202).

4.7.3.2 Procedurekodning ved kontrol
fx
UL-skanning af nyre/pelvis
Fjernelse af JJ-kateter
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5. Diagnoseliste
Diagnoseregistreringens principper er omtalt i kapitlet om
”Diagnoseregistrering”.
Diagnoselisten er primært opdelt efter anatomisk lokalisation.
”Stensygdomme” er dog indført som særligt underafsnit
under ’Nyre / nyrebækken’.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binyrer
Nyre og nyrebækken
- stensygdomme
- nyrekar
Urinleder
Urinblæren
Urinrøret
Prostata
Scrotum og skrotalindhold
Penis
Retroperitoneum
Dialyse
Metastaser
Urologiske fund, symptomer og tilstande
- smerter
Postoperative komplikationer
- kateter- & urostomiproblemer
Andre udvalgte diagnosekoder

De organspecifikke afsnit er underinddelt i:
•
tumorer
•
infektioner
•
sten
•
medfødte misdannelser
•
andre sygdomme (i eller i tilknytning til organet)
•
andre tilstande (organ) som årsag til udredning og
behandling
74
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5. Diagnoseliste
Følgende markeringer er anvendt i diagnoselisten:
$ Anmeldelsespligtig sygdom til Cancerregisteret (via
Landspatientregisteret).
Der skal registreres tillægskode for anmeldelsesstatus
* (i forb m koder) Angiver hele kodeafsnittet - se “Klassifikation af sygdomme” (ICD10-dk) for flere specificerede
kodemuligheder
(+) Kodearten ’+’ angiver tillægskode
Tillægskoder til diagnoser (+)
Der er mange muligheder for yderligere specificering af
diagnosekoder med en eller flere tillægskoder.
Under stensygdomme er vist, hvordan stendiagnosen kan
specificeres med årsag.
Recidivtilstande (ekskl kræft) kan angives med tillægskoden
(+)ZDW51F til diagnosekoden.
De særlige principper for tillægskodning i forbindelse med
blæretumorer er omtalt under ”Cancerregistrering”.
Visse anmeldelsespligtige diagnoser til Cancerregisteret skal
obligatorisk specificeres med tillægskode for lateralitet (sideangivelse). Dette findes også under ”Cancerregistrering”.
Øvrige diagnose-relevante tillægskoder er samlet i slutningen af diagnoselisten.
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5. Diagnoseliste (Binyrer)
Binyrer

Metastaser fra binyretumor til anden lokalisation - se “Metastaser”
Observation pga mistanke om kræft i
binyre

DZ031W

$ Kræft i binyre

DC749

$ Lokalrecidiv fra kræft i binyre

DC749X

Godartet tumor i binyre

DD350

$ Metastase i binyre
kun metastase til binyre fra anden kræftsygdom

DC797

Binyresygdomme, andre - se DE27
Kontrol efter behandling af sygdom (fx
kræft i binyre)

DZ099X
(+DC749)

Nyre og nyrebækken

Tumorer
Metastaser fra nyretumor til anden lokalisation - se “Metastaser”
Observation pga mistanke om kræft i nyre
inkl pelvis renis

DZ031H1

$ Nyrekræft

DC649

$ Lokalrecidiv fra kræft i nyre

DC649X

$ Kræft i nyrebækken

DC659

$ Lokalrecidiv fra kræft i nyrebækken

DC659X

$ Carcinoma in situ (CIS) i nyre

DD091A

Godartet tumor i nyre

DD300
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5. Diagnoseliste (Nyre og nyrebækken)
$ Carcinoma in situ (CIS) i nyrebækken

DD091B

$ Godartet tumor i nyrebækken

DD301

$ Ikke specificeret tumor i nyre

DD410

$ Ikke specificeret tumor i nyrebækken

DD411

$ Metastase i nyre el nyrebækken kun
metastase til nyre/nyrebækken fra anden
kræftsygdom

DC790

$ - Metastase i nyrebækken

DC790A

$ - Metastase i nyre

DC790B

Tuberøs sklerose

DQ851

von Hippel-Lindaus syndrom

DQ858D

Kontrol efter behandling af sygdom
(fx kræft i nyre)

DZ099X
(+DC649)

Infektioner
Nyre/nyrebækken
Renal el perirenal absces

DN151

Pyonefrose

DN136

Recidiverende pyelonefritis

DN118B

Akut pyelonefritis

DN109C

Ikke-obstruktiv kronisk pyelonefritis ved
vesikoureteral refluks

DN110

Kronisk obstruktiv pyelonefritis

DN111

Kronisk pyelonefritis UNS

DN119
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5. Diagnoseliste (Nyre og nyrebækken)
Stensygdomme
Nyre/nyrebækken/urinleder
Nyresten UNS

DN200

Nyresten med uretersten

DN202

Uretersten

DN201

Forkalkninger i nyreparenkymet

DN288J

Kontrol efter behandling af sygdom
(fx nefrolithiasis)

DZ099X
(+DN200)

DN200, DN201 og DN202 kan yderligere specificeres ved
tilføjelse af ét af flg. bogstaver:
M

Metabolisk årsag

I

infektiøs årsag, dvs infektionssten

A

anatomisk årsag

F

funktionel årsag

S

simpel idiopatisk calciumnephrolithiasis

X

kompliceret idiopatisk calciumnephrolithiasis

Y

andre sjældne årsager, fx medikamentel

Z

ikke klassificerbar

Ønskes en fuldstændig klassifikation af patienten kan disse
koder specificeres med tillægskoder - se nedenfor.
Specificeret klassifikation af stensygdomme (+).
Stensygdommen kan klassificeres som anført nedenfor. Kan
anvendes tilsvarende for DN201 og DN202.
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5. Diagnoseliste (Nyre og nyrebækken)
Metabolisk årsag
1

Urinsyresten med hyperurikæmi

DN200M(+)DE798B

2

Urinsyresten uden hyperurikæmi

DN200M(+)DE798C

3

2,8-dihydroxyadenin sten

DN200M(+)DE728F

4

Xanthin sten

DN200M(+)DE798A

5

Hyperoxaluri UNS
inkl primær hyperoxaluri

DN200M(+)DE748C

6

Enterisk hyperoxaluri

DN200M(+)DE748E

7

Idiopatisk hyperoxaluri

DN200M(+)DE748G

8

Primær hyperparathyreoidisme

DN200M(+)DE210

9

Andre hyperkalcæmiske
tilstande

DN200M(+)DE835C

10

Renal tubulær acidose
(RTA)
inkl inkomplet RTA

DN200M(+)DN258A

11

Tilstande med kronisk
diarré

DN200M(+)DK529B

12

Cystinuri

DN200M(+)DE720B

Infektiøs, anatomisk og funktionel årsag
13

Infektionssten

DN200I

14

Anatomisk årsag

DN200A
(+ evt tillægskode)

15

Funktionel årsag

DN200F (+ evt tillægskode)
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5. Diagnoseliste (Nyre og nyrebækken)
Idiopatisk
16

Simpel idiopatisk calciumnephrolithiasis

DN200S

17

Kompliceret idiopatisk
calciumnephrolithiasis med
hypercalciuri

DN200M(+)DE748C

18

Kompliceret idiopatisk calci- DN200X
(+)DE878C
umnephrolithiasis
med hypocitraturi

19

Kompliceret idiopatisk
calciumnephrolithiasis
med både hypocitraturi og
hypercalciuri

20

DN200X1
Kompliceret idiopatisk
calciumnephrolithiasis uden
hypercalciuri eller hypocitraturi

21

Kompliceret idiopatisk calci- DN200X2
umnephrolithiasis
Døgnurinanalyse for calcium og citrat ikke udført

22

Andre (sjældne) stentyper

DN200Y

23

Ikke klassificerbar

DN200Z

DN200X
(+)DE835B
(+)DE878C

Ovenstående skema med uddybende hjælpetekst kan hentes på: www.urologi.dk
Anvendelse som tillægskodning til angivelse af årsag til
stensygdomsdiagnose erstatter ikke diagnoseregistreringen
af eventuelle relevante bidiagnoser på kontakten.
Hvis der fx er foretaget behandling af den kroniske diarré,
bør denne tilstand således også registreres som bidiagnose.
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5. Diagnoseliste (Nyre og nyrebækken)
Yderligere koder med relevans ved stensygdom
Diagnosekoder, som kan anvendes som yderligere tillægskodning ved metabolisk eller medikamentel årsag.
Ved medikamentel årsag kan ATC-tillægskode anvendes.
Colitis ulcerosa

DK510

Cystisk fibrose

DE849

Cholecystolithiasis

DK805

D-hypervitaminose

DE673

Anden el ikke spec symptomatisk HIVsygdom

DB238

Primær hyperparatyroidisme

DE210

Hyperparatyroidisme UNS

DE213

Tyrotoksikose UNS

DE059

Immobilitetssyndrom (paraplegisk)

DM623

Obstipatio

DK590

(intestinal) Malabsorption UNS

DK909

Metastase i knogle

DC795B

Korttarmssyndrom

DK912B

Mb Crohn

DK509

Mb Cushing

DE249

Osteoporosis immobilisationis

DM812

Pankreasinsufficiens

DK868I

Pankreassten

DK868B

Sarkoidose

DD869
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5. Diagnoseliste (Nyre og nyrebækken)
Diagnosekoder, som kan anvendes som yderligere tillægskode ved anatomisk/funktionel årsag
Medfødt calyxdivertikel (cyste)

DQ638D

Lobuleret nyre
hesteskonyre, kagenyre

DQ631

Hydronefrose med ureterstriktur

DN131

Medfødt hydronefrose

DQ620

Hydronefrose med uteropelvin obstruktion DN130
(juxtapelvin striktur)
Medullær svampenyre

DQ615

Medfødt dilatation af urinleder
Megaureter

DQ622

Medfødt vesikoureterorenal refluks

DQ627

Uropati ved vesikouretral refluks

DN137

(Medfødt) Ureterocele

DQ623A

Hydronefrose
Hydronefrose med uteropelvin obstruktion DN130
(juxtapelvin striktur)
Hydronefrose med ureterstriktur

DN131

Hydronefrose med obstruktion ved sten i
nyrebækken

DN132A

Hydronefrose med obstruktion ved sten i
ureter

DN132B

Retroperitoneal fibrose med hydronefrose

DN131A

Medfødt hydronefrose
inkl abererende kar som årsag

DQ620

Hydronefrose (anden)(UNS)

DN133

82

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 82

11/12/12 09.35

5. Diagnoseliste (Nyre og nyrebækken)
Medfødte misdannelser
Nyre/nyrebækken
Medfødt nyrecyste

DQ610

Cystenyre m autosomal recessiv arvegang
ren polycysticus (congenitus), infantil type

DQ611

Cystenyre m autosomal dominant arvegang DQ612
ren polycysticus, adult type
Cystisk renal dysplasi. Multicystisk dysplasi

DQ614

Medullær svampenyre

DQ615

Cystenyre UNS

DQ619

Medfødt calyxdivertikel (cyste)

DQ638D

Enkeltsidig nyreagenesi

DQ600

Medfødt hydronefrose

DQ620

Dobbeltanlæg
ren accessorius

DQ630

Lobuleret nyre
hesteskonyre, kagenyre

DQ631

Ektopisk nyre
bækkennyre

DQ632

Ren mobilis congenita

DQ638E

Ren mobilis aquisita

DN288H

Andre medfødte misdannelser nyre-pelvisureter - se ”Klassifikation af sygdomme”:
DQ60-64
von Hippel-Lindaus syndrom

DQ858D

Tuberøs sklerose

DQ851
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5. Diagnoseliste (Urinleder)
Andre sygdomme
Nyre/nyrebækken
Cystenyre UNS

DQ619

Enkeltsidig nyreatrofi

DN270

Skrumpenyre UNS

DN269

Iskæmi el infarkt i nyre

DN280

Traumatisk læsion af nyre. inkl nyrebækken DS370
Andre tilstande som årsag til udredning og behandling
Nyre/nyrebækken
Colica renalis UNS

DN239

Kontrol efter behandling af sygdom UNS

DZ099X

Nyrekar
Aterosklerose i nyrearterie
(arteriosclerosis) (stenosis)

DI701

Medfødt stenose af nyrearterie

DQ271

Aneurisme på nyrearterie

DI722

Iskæmi el infarkt i nyre

DN280

Emboli el trombose i vena renalis

DI823

Urinleder

Tumorer
Metastaser fra uretertumor til anden lokalisation
- se “Metastaser”.
Observation pga mistanke om kræft i
urinleder

DZ031H3

$ Kræft i urinleder

DC669

$ Lokalrecidiv fra kræft i urinleder

DC669X
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5. Diagnoseliste (Urinleder)
$ Carcinoma in situ (CIS) i urinleder

DD091C

$ Godartet tumor i urinleder

DD302

$ Ikke specificeret tumor i urinleder

DD412

$ Metastase i urinleder
kun metastase til ureter fra anden kræftsygdom

DC791U

Kontrol efter behandling af sygdom
(fx kræft i urinleder)

DZ099X
(+DC669)

Sten
Urinleder.
Nefrolithiasis med ureterolithiasis - se ’Nyre / nyrebækken’.
Uretersten

DN201

Mulighederne for mere detaljeret kodning - se afs ”Stensygdomme” under ’Nyre / nyrebækken’
Hydronefrose med obstruktion ved sten i
ureter

DN132B

Medfødte misdannelser
Urinleder.
Medfødt dilatation af urinleder
megaureter

DQ622

Medfødt ureterocele

DQ623A

Duplikation af urinleder

DQ625

Ektopisk urinleder

DQ626A

Medfødt vesikoureterorenal refluks

DQ627

Andre medfødte misdannelser nyre-pelvisureter - se “Klassifikation af sygdomme”:
DQ60-64
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5. Diagnoseliste (Urinblæren)
Andre sygdomme
Urinleder
Hydronefrose med uteropelvin obstruktion DN130
(juxtapelvin striktur)
Hydronefrose med ureterstriktur

DN131

Hydroureter

DN134

Traumatisk læsion af urinleder

DS371

Obstruktiv og reflux uropati, anden

DN138

Ikke-obstruktiv kronisk pyelonefritis ved
vesikoureteral refluks

DN110

Uropati ved vesikouretral refluks

DN137

Retroperitoneal fibrose med hydronefrose

DN131A

Retroperitoneal fibrose uden hydronefrose

DM728D

Striktur el stenose i ureter uden hydronefrose

DN135

Ureteritis cystica

DN288F

Andre tilstande som årsag til udredning og behandling
Urinleder
Kontrol efter behandling af sygdom UNS

DZ099X

Urinblæren

Tumorer
Metastaser fra urinblæretumor til anden lokalisation
- se ”Metastaser”.
Ved fund af recidiv er der et særligt registreringsprincip
- se afs 4.4.4.1.2.
Observation pga mistanke om kræft i
urinblæren

DZ031H2
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5. Diagnoseliste (Urinblæren)
$ Kræft i urinblæren

DC679

$ Kræft i urachus

DC677

$ Lokalrecidiv fra kræft i urinblæren

DC679X

$ Carcinoma in situ (CIS) i urinblæren

DD090

$ Godartet tumor i urinblæren
inkl inverteret papillom

DD303

$ Ikke specificeret tumor i urinblæren

DD414

$ Lymfom (neoplasi) UNS

DC859

$ Metastase i urinblæren
kun metastase til urinblæren fra anden
kræftsygdom

DC791I

$ Metastase i urinorganer overgribende
flere lokalisationer
kun metastase til urinorganer fra anden
kræftsygdom

DC791X

Kontrol efter behandling af sygdom
(fx benign urinblæretumor)
uden fund af recidiv

DZ099X
(+DD303)

Andre urotelforandringer i urinblæren
Dysplasia vesicae urinariae, lav malignitetsgrad

DN328F

$ Dysplasi, høj malignitetsgrad = CIS
vesicae urinariae

DD090

Leukoplakia vesicae urinariae

DN328D

Cystitis glandularis
metaplasia glandularis vesicae urinariae

DN308F

Cystitis planocellularis
DN308G
metaplasia planocellularis vesicae urinariae
Nefrogent adenom
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5. Diagnoseliste (Urinblæren)
Cystitis
Observation pga mistanke om
urinvejsinfektion

DZ038A

- infektiøse cystiter
Akut urinblærebetændelse

DN300

Kronisk urinblærebetændelse

DN302

Empyema vesicae urinariae

DN308A

Hæmorrhagisk cystitis

DN308B

Cystitis recidivans

DN308C

Schistosomiasis cystitis

DN308J

Asymptomatisk bakteriuri

DN390A

Anden cystitis (infektiøs)

DN308

- non-infektiøse cystiter
Kronisk interstitiel cystitis
inkl bladder pain syndrome

DN301

Cystitis cystica

DN308E

Cystitis follicularis

DN308K

Cystitis strålebetinget

DN304

Cystitis UNS

DN309

Eosinofil cystitis

DN308D

Sten
Urinblæren
Urinblæresten

DN210
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5. Diagnoseliste (Urinblæren)
Medfødte misdannelser
Urinblæren
Ektopisk urinblære

DQ641

Medfødt urinblæredivertikel

DQ646

Medfødt urachuscyste

DQ644A

Urachus persistens

DQ644D

Sveskemavesyndrom
Prune Belly Syndrome

DQ794

Neuromuskulære funktionsforstyrrelser
Spastisk neurogen urinblære
detrusor hyperrefleksi ved neurologisk
sygdom dvs uhæmmede detrusorkontraktioner under opfyldning

DN310

Atonisk neurogen urinblære
slap urinblære uden bevaret detrusor kontraktion som følge af neurologisk skade
fx ved perifere neurologiske læsioner som
cauda equina læsioner og efter bækkenkirurgi

DN312

Anden neuromuskulær funktionsforstyrrelse i urinblæren
sensoriske urinblærelidelser fx LUTS pga
diabetisk cystopati

DN318

Vesica urinaria irritabilis
detrusorinstabilitet uden kendt neurologisk sygdom

DN328E
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5. Diagnoseliste (Urinblæren)
Neuromuskulær funktionsforstyrrelse i
urinblæren UNS
neurologiske urinblærelidelser, der ikke
kodes under DN310, DN312 og DN318

DN319

Blærehalsdyssynergi

DN320B

Detrusor-sphincter dyssynergi

DN318A

Urinblærehalssklerose

DN320A

Urinretention UNS
fx slap urinblære efter retention

DR339

Andre sygdomme
Urinblæren
se også prostata/vandladningsforstyrrelser
Fremmedlegeme i urinblæren
corpus alienum vesicae urinariae

DT191

Cystocele hos kvinde

DN811

Livmoderprolaps uden vaginalprolaps

DN812

Efterdryp

DR398A

Enuresis diurna

DR329B

Enuresis, ikke-organisk
som følge af andre adfærdsmæssige og
emotionelle forstyrrelser opstået i barndommen

DF980

Enuresis nocturna

DR329A

Stressurininkontinens

DN393

Overløbsurininkontinens

DN394A

Refleksurininkontinens

DN394B

Urge-urininkontinens

DN394C

Urininkontinens UNS

DR329
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5. Diagnoseliste (Urinrøret)
Traumatisk læsion af urinblæren

DS372

Obstruktiv og reflux uropati, anden

DN138

Pollakisuri

DR359B

Ikke-obstruktiv kronisk pyelonefritis ved
vesikoureteral refluks

DN110

Rektocele

DN817

Medfødt vesikoureterorenal refluks

DQ627

Uropati ved vesikouretral refluks

DN137

Ikke-traumatisk urinblæreruptur

DN324

Urinblæredivertikel

DN323

Urinblærefistel UNS

DN322

Urinblærehalsstenose

DN320

Urachus persistens

DQ644D

Uterovaginal prolaps

DN815

Vesikointestinal fistel

DN321

Vesikorektal fistel

DN321A

Vesikovaginal fistel

DN820

Anden fistel mellem urinveje og kvindelige DN821
kønsorganer
Andre tilstande som årsag til udredning og behandling
Urinblæren
Tenesmus vesicalis
Smertefuld vandladningstrang

DR301

Smerter ved vandladning UNS

DR309

Tilstand med anden kunstig åbning på
urinveje inkl cystostomi

DZ936

Kontrol efter behandling af sygdom UNS

DZ099X

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 91

91

11/12/12 09.35

5. Diagnoseliste (Urinrøret)
Urinrøret

Tumorer
Metastaser fra urethratumor til anden lokalisation
- se “Metastaser”
Observation pga mistanke om kræft i
urinrøret

DZ031H4

$ Kræft i urinrøret

DC680

$ Lokalrecidiv fra kræft i urinrøret

DC680X

$ Carcinoma in situ (CIS) i urinrøret

DD091D

$ Godartet tumor i urinrøret

DD304

$ Ikke specificeret tumor i urinrøret

DD413

$ Metastase i urinrøret
kun metastase til urethra fra anden kræftsygdom

DC791V

Kontrol efter behandling af sygdom
(fx CIS i urethra)

DZ099X
(+DD091D)

Infektioner
Urinrøret
Uretral absces

DN340

Uretrale kondylomer

DA630B

Uretritis (infektiøs) UNS

DN341

Urethritis specifik - se “Klassifikation af
sygdomme” DA54/56/59/60
Reiters sygdom

DM023

Sten
Urinrøret
Uretrasten

DN211
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5. Diagnoseliste (Urinrøret)
Medfødte misdannelser
Urinrøret
Hypospadia glandis

DQ540

Hypospadia corporis penis

DQ541

Hypospadia penoscrotalis

DQ542

Hypospadia perinealis

DQ543

Epispadi

DQ640

Valvula urethrae (posterior) congenita

DQ642

Medfødt stenose af urinrøret

DQ643F

Medfødt stenose af meatus urethrae

DQ643D

Andre sygdomme
Urinrøret
Carunculus urethrae

DN362

Fremmedlegeme i urinrøret
inkl prostataspiral

DT190

Fluor urethrae

DR369

Traumatisk læsion af urinrøret

DS373

Uretral prolaps

DN363

Stenosis meatus urethrae

DN358A

Uretrastriktur efter kirurgisk indgreb el
kateterisation

DN991

Posttraumatisk uretrastriktur

DN350

Postinfektiøs uretrastriktur

DN351

Uretrastriktur UNS

DN359

Uretral divertikel

DN361

Uretroskrotal fistel

DN508K
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5. Diagnoseliste (Prostata)
Uretrovaginal fistel

DN821C

Uretral fistel UNS

DN360

Vaginalcyste

DN898J

Via falsa paraprostatica

DN368D

Via falsa paraurethralis

DN368E

Uretralt syndrom

DN343

Andre tilstande som årsag til udredning og behandling
Urinrøret
Kontrol efter behandling af sygdom UNS

DZ099X

Prostata

BPH & andre sygdomme
Prostatahypertrofi (hyperplasi)

DN409

Kontrol efter behandling af sygdom (fx for DZ099X
BPH efter TVP, TURP, TUIP, TUMT, PVP mm) (DN409)
Vandladningsforstyrrelser
se også ”Andre sygdomme / urinblæren”
Uspecifikke vandladningsforstyrrelser kan altid alene kodes
som LUTS (DR391).
Ønsker man at specificere symptomatologien, kan nedenstående koder anvendes selvstændigt som aktionsdiagnose
eller som bidiagnose til aktionsdiagnosen ’LUTS’.
Bladder pain syndrom (kronisk interstiel
cystitis)

DN301

Blærehalsdyssynergi

DN320B
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5. Diagnoseliste (Prostata)
Detrusor-sphincter dyssynergi

DN318A

Efterdryp

DR398A

Imperiøs vandladning

DR391D

Infravesikal obstruktion
Verificeret ved tryk-flowus.

DR398B

Ischuria paradoxa

DR339A

Nokturn polyuri

DR359A

Nykturi

DR391E

Obstruktiv og reflux uropati, anden

DN138

Pollakisuri

DR359B

Residualurin

DR339D

Urinblærehalssklerose

DN320A

Smerter ved vandladning UNS

DR309

Urinblærehalsstenose

DN320

Tenesmus vesicalis
Smertefuld vandladningstrang

DR301

Akut urinretention

DR339B

Kronisk urinretention

DR339C

Urinretention UNS

DR339

Vandladningsbesvær (LUTS)

DR391

Vesica urinaria irritabilis
detrusorinstabilitet uden kendt
neurologisk sygdom

DN328E
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5. Diagnoseliste (Prostata)
Tumorer
Prostata
Metastaser fra prostatatumor til anden lokalisation
- se “Metastaser”
Observation pga mistanke om kræft i
prostata

DZ031J

$ Kræft i prostata

DC619

$ Lokalrecidiv fra kræft i prostata

DC619X

Carcinoma in situ i prostata (PIN)

DD075

Godartet tumor i prostata

DD291

$ Metastase i prostata
kun metastase til prostata fra anden
kræftsygdom

DC791J

Cyste i prostata

DN409B

Kontrol af PSA i forbindelse med watchful
waiting og active surveiliance

DC619

husk procedurekode ved:
watchful waiting
ZZ4252A
active surveiliance ZZ4252B

Kontrol efter behandling af sygdom
(fx kræft i prostata)

DZ099X
(+DC619)

Infektioner
Prostata
Prostataabsces

DN412

Akut prostatitis

DN410

Kronisk prostatitis

DN411

Prostatitis UNS

DN419
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5. Diagnoseliste

(Scrotum
og skrotalindhold)

Andre tilstande som årsag til udredning og behandling
Prostata
Abnorm blodprøve

DR798

Abnormt prostata palpationsfund

DR398E

Adenomatøs hyperplasi i prostata

DN409G

Cyste i prostata

DN409B

Familiær disposition til prostatakræft

DZ842A1A

Hæmospermi

DN508X

Prostatafibrose

DN409E

Prostatodyni

DR398C

Kontrol efter behandling af sygdom UNS

DZ099X

Scrotum og skrotalindhold

Tumorer
Metastaser fra testistumor til anden lokalisation
- se “Metastaser”
Observation pga mistanke om kræft i
testis

DZ031T

$ Kræft i ikke-nedstegen testikel
i forbindelse med retention og ektopi

DC620

$ Kræft i testikel i scrotum

DC621

$ Testikelkræft UNS

DC629

$ Ekstragonadal germinalcelletumor
(ektopisk testis)

DC629A

$ Lymfom (neoplasi) UNS

DC859

$ Lokalrecidiv fra kræft i testikel

DC629X

$ Metastase i testikel
kun metastase til testis fra anden kræftsygdom

DC791T
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5. Diagnoseliste (Scrotum
og skrotalindhold)
Tumorer
$ Kræft i bitestikel

DC630

$ Kræft i sædstreng

DC631

$ Kræft i scrotum

DC632

$ Kræft i mandligt kønsorgan UNS

DC639

Carcinoma in situ (CIS) i testikel

DD076T

Godartet tumor i testikel

DD292

Godartet tumor i bitestikel

DD293

$ Metastase i urinblæren el andet el ikke
spec urinorgan
kun metastase til urinorganer fra anden
kræftsygdom

DC791

$ Metastase i urinorganer overgribende
flere lokalisationer
kun metastase til urinorganer fra anden
kræftsygdom

DC791X

Lipom i hud på kroppen
inkl scrotum

DD171

Godartet tumor i hud på kroppen
inkl scrotum

DD235

Kontrol efter behandling af sygdom
(fx godartet tumor i epididymis)

DZ099X
(+DD293)
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5. Diagnoseliste

(Scrotum
og skrotalindhold)

Infektioner
Scrotum og skrotalindhold
Orchitis forårsaget af parotitis epidemica

DB260

Akut orkitis UNS

DN459D

Recidiverende orkitis UNS

DN459E

Testikelabsces

DN450B

Akut epididymitis UNS

DN459A

Kronisk epididymitis UNS

DN459B

Absces i bitestikel

DN450A

Epididymoorkitis UNS

DN459C

Epididymoorkitis med absces

DN450C

Gasgangræn
Fournies gangræn

DA480

Betændelsestilstand i scrotum UNS

DN492

Medfødte misdannelser
Scrotum og skrotalindhold
Agenesia testis

DQ550A

Aplasia testis

DQ550B

Atresia vasis deferentis

DQ553

Ectopia (inversio) testis bilateralis

DQ530A

Ectopia (inversio) testis unilateralis

DQ530B

Hydrocele testis congenita

DP835B

Medfødt misdannelse af epididymidis UNS

DQ554H

Polyorkisme

DQ552D

Retentio testis bilateralis

DQ532

Retentio testis unilateralis

DQ531

Retraktil testis

DQ552F
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5. Diagnoseliste (Scrotum
og skrotalindhold)
Andre sygdomme
Scrotum og skrotalindhold
Descensus testis efter behandling
tidligere medicinsk eller kirurgisk behandlet

DZ928B

Spontan sen descensus testis

DZ918A

Kontusion af testikel
inkl: ruptura testis

DS302E

Cystis epididymidis

DN508F

Fistula scroti

DN508J

Haematocele testis

DN501A

Haematoma funiculi spermatici

DN501B

Haematoma scroti

DN501C

Haematoma testis

DN501D

Hydrocele UNS (funiculus)(testis)

DN433

Hæmospermi

DN508X

Oedema scroti
inkl idiopatisk skrotalt ødem

DN508Q

Spermatocele

DN434

Sygdom i mandlige kønsorganer UNS

DN509

Testisatrofi

DN500

Testis torsion (med/uden gangræn)

DN449

Testodyni

DN508Y

Torsio appendicis epididymis

DN449E

Torsio appendicis testis

DN449D

Varicocele

DI861

Åbent sår på scrotum

DS313
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5. Diagnoseliste (Penis)
Andre tilstande som årsag til udredning og behandling
Scrotum og skrotalindhold
Mikrolithiasis testis

DN498M

Kontakt mhp sterilisation

DZ302

Kontakt mhp vasoplastik efter tidligere
sterilisation

DZ310B

Mandlig sterilitet ekskl: følger efter vasektomi DN469
Kontrol efter behandling af sygdom UNS

DZ099X

Penis

Tumorer
Metastaser fra penistumor til anden lokalisation
- se “Metastaser”
Observation pga mistanke om kræft i penis

DZ031S

$ Kræft i penis

DC609

$ Lokalrecidiv fra kræft i penis

DC609X

Carcinoma in situ (CIS) i penis

DD074

Godartet tumor i penis

DD290

$ Metastase i penis
kun metastase til penis fra anden kræftsygdom

DC791S

Kontrol efter behandling af sygdom
(fx CIS penis)

DZ099X
(+DD074)

Infektioner
Penis
Kondylomer i anogenitalregionen

DA630

Uretrale kondylomer

DA630B

Genitale kondylomer

DA630C
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5. Diagnoseliste (Penis)
Andre sygdomme
Penis
Agglutinatio praeputii

DN479A

Balanitis plasmacellulare. Zoon’s balanitis

DN481D

Balanitis xerotica obliterans

DN486A

Balanoposthitis

DN481

Cystis penis

DN488C

Fistel i forhud

DN488K

Fraktur af penis

DS302P

Frenulum breve praeputii

DN479B

Haematoma penis

DN488E

Induratio penis plastica
Peyroni

DN486

Kontusion af penis

DS302B

Paraphimosis

DN479C

Penis arcuatus
kongenit krummerik

DQ544

Penis arcuatus aquisitus
krummerik efter traume

DN488H

Penis occultus

DQ556D

Penoskrotal fusion el transposition

DQ556E

Phimosis

DN479D

Priapismus

DN483

Kontakt mhp rituel omskæring
ikke medicinsk begrundet

DZ412B

Ulcus på penis

DN485

Åbent sår på penis

DS312

Sygdom i mandlige kønsorganer UNS

DN509
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5. Diagnoseliste (Retroperitoneum)
(Dialyse)
Andre tilstande som årsag til udredning og behandling
Penis
Anden medfødt misdannelse af mandligt
kønsorgan

DQ558

Kontrol efter behandling af sygdom UNS

DZ099X

Retroperitoneum

Metastaser fra retroperitoneum til anden lokalisation
- se “Metastaser”
Abscessus retroperitonealis

DK650J

$ Kræft i retroperitoneum

DC480

$ Ekstragonadal germinalcelletumor (ekto- DC629A
pisk testis)
Godartet tumor i bindevæv i retroperitoneum

DD200

$ Metastase i retroperitoneum
kun metastase til retroperitoneum fra
anden kræftsygdom

DC786C

Retroperitoneal fibrose med hydronefrose

DN131A

Retroperitoneal fibrose uden hydronefrose

DM728D

Dialyse
Kateterkomplikation ved hæmodialyse

DT824

Kateterkomplikation ved peritonealdialyse

DT825C

Malfunktion af a-v fistel

DT825A

Trombose i a-v fistel

DT828A
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5. Diagnoseliste (Metastaser)
Metastaser
•
•
•
•

Metastaser kodes efter metastasens lokalisation ikke efter lokalisation af primærtumor
Både metastase og primærsygdom registreres - se
afs 3.3.3
Begge diagnoser skal have tillægskode for ’anmeldelsesstatus’ - se også vejledning under ”Cancerregistrering”
Hvis udredning/behandling overvejende retter sig
mod metastaser, registreres disse som aktionsdiagnose

Eksempel
Patient med kendt prostatacancer får ved aktuelle kontakt
påvist knoglemetastaser.
(A)DC795B Metastase i knogle
(B)DC619 Prostatakræft

$ Metastase i intraabdominal lymfeknude

DC772A

$ Metastase i inguinal lymfeknude

DC774C

$ Metastaser i lymfeknuder i multiple
lokalisationer

DC778A

$ Metastase i lunge

DC780

$ Metastase i mediastinum

DC781

$ Metastase i retroperitoneale rum eller i
peritoneum

DC786

$ -- Malign ascites

DC786A

$ -- Metastase i peritoneum

DC786B

$ -- Metastase i retroperitoneum

DC786C

104
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5. Diagnoseliste (Metastaser)
$ Metastase i leveren

DC787

$ Metastase i nyre el nyrebækken

DC790

$ -- Metastase i nyrebækken

DC790A

$ -- Metastase i nyre

DC790B

$ Metastase i urinorganer overgribende
flere lokalisationer

DC791X

$ Metastase i urinleder

DC791U

$ Metastase i urinblæren

DC791I

$ Metastase i urinrøret

DC791V

$ Metastase i prostata

DC791J

$ Metastase i testikel

DC791T

$ Metastase i penis

DC791S

$ Metastase i huden

DC792

$ Metastase i hjernen

DC793A

$ Metastase i rygmarvshinde

DC793C

$ Metastase i knogle

DC795B

$ Metastase i binyre

DC797

$ Metastase i anden el Ikke spec lokalisation

DC798
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fund,
5. Diagnoseliste (Urologiske
symptomer og tilstande)

Urologiske fund, symptomer og tilstande
Tumorer
Metastaser kodes efter metastasens lokalisation
- se “Metastaser”
$ Ikke specificeret tumor med anden lokalisation i urinvejene

DD417

$ Ikke specificeret tumor med ikke specificeret lokalisation i nyre el urinveje

DD419

Obs. pga mistanke om kræft UNS
inkl: cancer occulta

DZ031

$ Lymfom UNS

DC859

Anæmi ved neoplastisk sygdom

DD630

Abnorm urincytologi og urinhistologi

DR828

Kontrol efter behandling af sygdom UNS
uden fund af recidiv

DZ099X

Infektioner
Observation pga mistanke om urinvejsinfektion

DZ038A

Asymptomatisk bakteriuri

DN390A

Cystitis UNS

DN309

Pyonefrose

DN136

Urosepsis - postoperativ sepsis: Se
postoperative komplikationer

DA419B

Klamydiainfektion i nedre urin- og kønsorganer

DA560

Trichomonasinfektion i nedre urinveje og
kønsorganer

DA590

Herpesinfektion i nedre urinveje og kønsorganer

DA600
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fund,
5. Diagnoseliste (Urologiske
symptomer og tilstande)

Gonokokinfektion i nedre urin- og kønsorganer

DA540

Scabies

DB869

TB i urinveje og kønsorganer

DA181

Gasgangræn, Fournies gangræn

DA480

HIV & AIDS - se “Klassifikation af sygdomme”: DB20-24
Orchitis forårsaget af parotitis epidemica

DB260

Reiters sygdom

DM023

Andre medfødte tilstande
Medfødt adrenogenitalt syndrom med
enzymdefekt

DE250

Atresia ani

DQ423

Cloaca persistens

DQ437

Neurogen tarmfunktionsforstyrrelse

DK592

Fusio labiorum vulvae

DQ525

Medfødt misdannelse af klitoris

DQ526

Hydromyeli

DQ064

Mosaik kønskromosomabnormitet

DQ972

Pseudohermafroditisme

DQ563

Sakral agenesi

DQ764B

Sinus urogenitalis hos kvinde

DQ528A

Sinus urogenitalis hos mand

DQ558A

Ubestemmeligt køn

DQ564

Medfødt misdan. i kvindeligt kønsorgan UNS

DQ529

Medfødt misdan. i mandligt kønsorgan UNS

DQ559
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fund,
5. Diagnoseliste (Urologiske
symptomer og tilstande)

Urologiske fund, symptomer og tilstande
Abnorm urincytologi og urinhistologi

DR828

Abnorm blodprøve

DR798

Abnormt fund ved billeddiagnostik af
urinveje

DR934

Afføringsinkontinens

DR159

Akut nyreinsufficiens UNS

DN179

Andet el ikke specificeret symptom el
abnormt fund i urinveje

DR398

Anejakulation

DN502C

Anuri

DR349A

Anæmi ved neoplastisk sygdom

DD630

Anæmi UNS

DD649

Aspermi

DN469A

Azoospermi

DN469B

Kontakt mhp palliativ behandling
Terminal pleje
efterfulgt af bidiagnose for den tilgrundliggende lidelse

DZ515

Cauda equina syndrom

DG834

Causa socialis
efterfulgt af bidiagnose for den tilgrundliggende lidelse

DZ749C

Compressio medulla spinalis
tværsnitssyndrom

DG952A

Cystocele hos kvinde

DN811

Dehydrering

DE869A

Livmoderprolaps uden vaginalprolaps

DN812
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fund,
5. Diagnoseliste (Urologiske
symptomer og tilstande)

Efterdryp

DR398A

Præmatur ejakulation
ejaculatio praecox (praematura)

DF524

Ejaculatio tarda

DN502B

Ejakulatorisk dysfunktion
(neurologisk)(postoperativ)

DN502

Extravasatio urinae (uroplani)
inkl: stranding ved obstruerende sten

DR390

Fluor urethrae

DR369

Gynækomasti

DN629A

Makroskopisk hæmaturi

DR319A

Mikroskopisk hæmaturi (stix)

DR319B

Hæmospermi

DN508X

Organisk impotens

DN484

Ikke-organisk genital dysfunktion
(impotens)
(psykogen)

DF522

Kontrol efter behandling af sygdom UNS
uden fund af recidiv

DZ099X

Kronisk nyreinsufficiens UNS

DN189

LUTS (vandladningsbesvær)

DR391

Lymfødem

DI890

Myosis variae
muskelspændinger

DM626

Nefropati UNS

DN289A

Nyreinsufficiens UNS

DN199

Nyretransplanteret

DZ940
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fund,
5. Diagnoseliste (Urologiske
symptomer og tilstande)

Observation pga mistanke om sygdom/
tilstand UNS
Inkl observatio sine indicatione therapiae

DZ039

Oligospermi

DN469C

Oligo-teratozoospermi

DN469D

Oliguri

DR349B

Paraplegia

DG822

Pneumaturi

DR398D

Polydipsia

DR631

Polyuria

DR359

Rektocele

DN817

Retrograd ejakulation

DN502A

Mandlig sterilitet efter sterilisation

DN469E

Mandlig sterilitet, anden årsag

DN469W

Mandlig sterilitet UNS

DN469

Sygdom i mandlige kønsorganer UNS

DN509

Tetraplegia

DG825

Tilstand med anden kunstig åbning på
urinveje inkl cystostomi

DZ936

Tilstand med transplanteret nyre

DZ940

Underernæring UNS

DE469

Undervægt som følge af for lavt kalorieindtag, BMI<18,5

DE470

Uretralt syndrom

DN343

Urinretention UNS

DR339

Uroplani (extravasatio urinae)

DR390

Prærenal uræmi

DR392A
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fund,
5. Diagnoseliste (Urologiske
symptomer og tilstande)

Postrenal uræmi

DR392B

Uræmi UNS

DN199

Uterovaginal prolaps

DN815

Vandladningsbesvær (LUTS)

DR391

Smerter
Abdominalia acuta

DR100

Uspecifikke abdominale smerter

DR104

Akutte smerter

DR520

Bladder pain syndrom (kronisk interstitiel
cystitis)

DN301

Burning vulva-penis-scrotum-anus syndrom

DR522C

Colica renalis UNS

DN239

Dysuri

DR300

Torakale rygsmerter

DM546

Lændesmerter

DM545

Andre rygsmerter

DM548

Smerter i kønsorganer

DR522B

Komplekse langvarige (kroniske) ikkemaligne smerter

DR522E

Maligne smerter

DR521

Prostatodyni

DR398C

Simple langvarige el kroniske ikke-maligne DR522D
smerter
Smerter ved vandladning UNS

DR309

Tenesmus vesicalis
smertefuld vandladningstrang

DR301

Testodyni

DN508Y
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5. Diagnoseliste (Postoperative
komplikationer)
Postoperative komplikationer

Se også afs 2.1 vedr komplikationsregistrering.
Absces i operationscicatrice

DT814A

Anden postoperativ infektion

DT814X

Blæretamponade

DT810I

Peroperativ blødning#

DT818F

Postoperativ blødning#

DT810G

Postoperativ dyb sårinfektion

DT814H

Postoperativ dyb venetrombose

DT817C

Postoperativt hæmatom

DT810H

Postoperativ ileus

DK913

Postoperativ intraabdominal absces

DT814B

Postoperativ intraabdominal infektion

DT814I

Postoperativ lungeemboli

DT817D

Postoperativt lymfocele

DT817E

Postoperativt lymfocele efter nyretransplantation

DT817E1

Postoperativt lymfocele efter karoperation

DT817E2

Postoperativ lymfocele efter ekstirpation
af lymfeknude

DT817E3

Postoperativ komplikation ved anastomose el stoma i urinveje

DT813U

Postoperativ overfladisk sårinfektion

DT814G

Postoperativ pneumoni

DT814P

Postoperativ retroperitoneal infektion

DT814J

Postoperativ sepsis

DT814D
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5. Diagnoseliste

(Postoperative
komplikationer)

Postoperativt sårgranulom

DT814E

Postoperativ subfrenisk absces

DT814C

Postoperativ sårinfektion

DT814F

Postoperativ sårruptur

DT813

Postoperativ urinvejsinfektion

DT814U

Tromboembolisk komplikation

DT817B

TURP-syndrom

DT888T

Utilsigtet peroperativ læsion af organ med
samtidig intervention

DT812V

Utilsigtet peroperativ læsion af organ
uden samtidig intervention

DT812W

Uræmi efter indgreb

DN990

#) kun transfusionskrævende blødninger registreres
Husk at registrere procedurekoden (DRG-betydning):
Blodtransfusion
BOQA00 Blodtransfusion op til 1 liter
BOQA01 Blodtransfusion op til 3 liter
BOQA02 Blodtransfusion op til 5 liter
BOQA03 Blodtransfusion op til 7 liter
BOQA04 Blodtransfusion op til 9 liter
BOQA05 Blodtransfusion over 9 liter
Komplikation til urogenitalprotese, implantat el transplantat
inkl mekanisk komplikation, infektion
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udvalgte
5. Diagnoseliste (Andre
diagnosekoder)

Kateter- & urostomiproblemer
Banalt mekanisk kateterproblem
blære-, nefrostomi-kateter

DT838A

Dysfunktion af udvendigt urinvejsstoma

DN995

Tilstand med andet hjælpemiddel

DZ978

Tilstand med kateter á demèure

DZ978A

Urostomihernie

DK435C

Andre udvalgte diagnosekoder

For yderligere specificering - se “Klassifikation af sygdomme”.
Akut myokardieinfarkt (AMI)

DI219

Alkoholisk levercirrose

DK703

Alzheimers sygdom

DG309

Aortaaneurisme uden ruptur

DI719

Apoplexia cerebri UNS

DI649

Cauda equina syndrom

DG834

Cholecystolithiasis

DK805

Colitis ulcerosa (ulcerøs pancolitis)

DK510

Compressio medulla spinalis (tværsnitssyndrom)

DG952A

Mb. Crohn

DK509

Mb. Cushing

DE249

Dehydrering

DE869A

Demens UNS

DF039

Depression UNS

DF329

Diabetes UNS

DE149

114
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udvalgte
5. Diagnoseliste (Andre
diagnosekoder)

Dissemineret sklerose (DS)

DG359

Dyb venetrombose i underekstremitet
(flebitis)(tromboflebitis)

DI802

Endometriose

DN809

Feber

DR509

Forstoppelse

DK590

Overvægt (fedme) UNS

DE669

Galdesten UNS

DK805

Graviditet (bekræftet)

DZ321

Hernia femoralis

DK419

Hernia inguinalis

DK409

Hernia umbilicalis

DK429

Hernia ventralis

DK439

Hæmorroider UNS

DI849

Anden el ikke spec symptomatisk HIVsygdom

DB238

Hjertesygdom UNS

DI519

Hypertension (essentiel)

DI109

Ileus UNS

DK567

Immobilitetssyndrom (paraplegisk)

DM623

Kronisk nyreinsufficiens UNS

DN189

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

DJ449

$ Kræft i endetarmen

DC209

$ Lokalrecidiv fra kræft i endetarmen

DC209X

$ Kræft i livmoderen (uteruskræft)

DC549

$ Lokalrecidiv fra kræft i livmoderen

DC549X
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udvalgte
5. Diagnoseliste (Andre
diagnosekoder)

$ Kræft i livmoderhalsen (c. cervix uteri)

DC539

$ Lokalrecidiv fra kræft i livmoderhalsen

DC539X

$ Kræft i lunge

DC349

$ Kræft i tyktarmen

DC189

$ Lokalrecidiv fra kræft i tyktarmen

DC189X

$ Kræft i æggestok (ovariekræft)

DC569

$ Lokalrecidiv fra kræft i ovarie

DC569X

Melaena

DK921

Observation for mistanke om kræft i tyktarmen el endetarmen

DZ031D

Obstipatio

DK590

Osteoporosis immobilisationis

DM812

Overvægt UNS

DE669

Paraplegia

DG822

Parkinsons sygdom (Paralysis agitans)

DG209

Pneumoni UNS
(bakteriel)

DJ189
(DJ159)

Respirationsinsufficiens

DJ969

Spina bifida

DQ059

Spinalstenose

DM480

Superficiel flebitis el tromboflebitis i underekstremitet

DI800

Svimmelhed (vertigo)

DR429

Transitorisk anfald af crebral iskæmi (TCI)

DG459

Tetraplegia

DG825

Thrombophlebitis superficialis extremitatis
inferioris

DI800
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udvalgte
5. Diagnoseliste (Andre
diagnosekoder)

Thrombosis profunda extremitatis inferioris

DI802

Tilstand med kunstig hjerteklap

DZ952

Tilstand med pacemaker, ICD el andet
DZ950
implanteret elektrisk kardielt hjælpemiddel
Tilstand med ileostomi

DZ932

Tilstand med kolostomi

DZ933

Tumores haemorrhoidales UNS

DI849

Urinsur gigt

DM109

Vaginalcyste

DN898J
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6.1 Procedureregistrering
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7.1
6.7.2
6.8
6.9

Operationsregistrering
Definitioner
Assistancer
Procedureart ved operationer
Kombinerede indgreb
Reoperationer
Tillægskodning (+)
ATC-koder (+)
Billedvejledte procedurer (+)
”Ikke-kirurgiske” procedurer
”Second opinion”

Procedureregistreringen omfatter den obligatoriske operationsregistrering samt registrering af udvalgte andre behandlinger og undersøgelser.
De opdaterede urologiske procedurelister kan hentes elektronisk på DUS’ hjemmeside: http://www.urologi.dk

6.1 Operationsregistrering
Udførte operationer skal registreres og indberettes til Landspatientregisteret (LPR).
Operationskoderne indberettes med foranstillet (SKS-hovedgruppe) ‘K’. Koderne er vist i SKS-format i denne vejledning.
Der sker løbende en udbygning af klassifikationen med
mere specificerede kodemuligheder. Disse kan ikke ses i
bogudgaven. Den elektroniske version af klassifikationen
er den gældende. Sygehusinformationssystemerne bliver
løbende opdateret med den aktuelle version.
Denne kan også ses i SKS-Browser på: www.medinfo.dk/sks,
hvor der kan søges og hentes udtræk på alle klassifikationerne.
118
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6.2 Procedureregistrering
6.2 Definitioner
Operationer registreres og indberettes med obligatorisk
angivelse af procedureart (se afs 6.4), operationsdato og
klokkeslæt, samt producerende afdeling (producent).
Kravene til indberetning er yderligere omtalt i Statens Serum
Instituts “Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter”, som kan findes på: www.ssi.dk
Definitioner
Primær operation
- procedureart: (P)

procedureart, der angiver den
vigtigste operation i et kirurgisk
indgreb

Deloperation
- procedureart: (D)

procedureart, der angiver, at en
procedure indgår som en del af et
kirurgisk indgreb uden at være den
vigtigste operation

Rekvirent

afsnit, der har bestilt en procedure

Producent

afsnit, der har udført en procedure

Assistance

procedure, hvor producenten er
forskellig# fra rekvirenten
der skelnes på 6-karakterers afdelingsniveau

#

Aflyst procedure

procedure, som ikke gennemføres
på det tidspunkt, der er meddelt
patienten
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6.3 Procedureregistrering
6.3 Assistancer
Ydelser udført som assistance, skal knyttes til indberetningen af stampatientkontakten. Det vil normalt være den
producerende afdeling, der registrerer ydelsen, fx en CTskanning.

6.4 Procedureart ved
operationer
Analogt med diagnoserne skal der sammen med hver SKSoperationskode registreres en procedureart til markering af
vigtigste operation (P) og (øvrige) deloperationer (D) i hvert
kirurgisk indgreb - se definitioner.
Udvælgelsen af primære operation i et indgreb (P) er journalførende afdelings kliniske valg.
Som en tommelfingerregel er den vigtigste operation ofte
den, der mest direkte relaterer sig til patientens aktionsdiagnose. Er der flere “lige vigtige” vil man ofte vælge den mest
ressourcetunge (tid, penge, teknik).

6.5 Kombinerede indgreb
Er der flere operationer (koder) i samme indgreb, knyttes
disse sammen i registreringen, som omtalt ovenstående vha
procedurearter. Yderligere indberettes operationsdato og
klokkeslæt, hvorved de enkelte indgreb tidsmæssigt placeres i forhold til den samlede kontakt.

120
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6.7 Procedureregistrering
Generelt skal operationer udført i samme anæstesi registreres som ét indgreb. Dette inkluderer operatio per occasionem og bilaterale indgreb. Dog kan man vælge at registrere
flere indgreb, hvis der er flere producenter fx ved multitraumer.
Procedurer, der udføres samtidigt ‘bilateralt’, registreres
generelt som 2 procedurer i samme indgreb. Der findes dog
en række koder med indbygget ”bilateralitet” fx (KKFD46)
dobbeltsidig vasektomi (sterilisation).

6.6 Reoperationer
Der er i hvert operationskapitel et afsnit med koder for
reoperationer som følge af postoperative komplikationer
(sårinfektion, blødning mv.) i den umiddelbare postoperative
periode (indenfor 30 dage).
Det regnes i denne sammenhæng ikke for en komplikation,
at den primære operation ikke er lykkedes. Ved kodning
af efterfølgende operation skal denne kodes, som var den
primær.

6.7 Tillægskodning (+)
Der kan til procedurekoder, herunder til operationer, registreres tillægskode(r) for indikation (med diagnosekode),
anvendt anæstesi, sideangivelse, anvendt transplantat,
specificeret anatomi og anvendt teknik - fx anvendelse af
laser ved behandling af urinvejssten.
Disse muligheder er ikke obligatoriske, men det bør overvejes, om der ved tillægskodning kan opnås data, der også
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6.7 Procedureregistrering
kan anvendes til andre formål, fx til indberetning til kliniske
kvalitetsdatabaser.
Eksempler
Procedure udført i generel anæstesi: Procedure(+)NAAC*
Sideangivelse kan registreres med tillægskoderne
(+)TUL1 = ‘højresidig’ eller (+)TUL2 = ‘venstresidig’
‘Bilateral’ må ikke anvendes som tillægskode til procedurer
Procedure udført ’akut’: Procedure(+)ATA1

6.7.1 ATC-koder (+)

ATC-koder kan anvendes som tillægskoder til specificering
af anvendt lægemiddelstof. ATC-koderne findes i Medicinfortegnelsen og i Lægemiddelkataloget. Der er oprettet behandlingskoder for visse specifikke medikamentelle
behandlinger.

6.7.2 Billedvejledte procedurer (+)

At en procedure er udført under billedvejledning kan
angives ved en tillægskode til procedurekoden – se bagest i
procedurelisten. Ved en del procedurer er dette dog implicit.

122
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6.8 Procedureregistrering
6.8 ”Ikke-kirurgiske”
procedurer
Der er udover operationer også indberetningskrav for visse
andre, ”ikke-kirurgiske” procedurer, dvs behandlinger og
undersøgelser.
Det urologiske område er indirekte berørt af disse krav. Det
drejer sig om:
•
Cytostatisk behandling, strålebehandling og antihormonel behandling
NB: DRG-betydning
•
Radiologiske ydelser:
Røntgenundersøgelser, angiografier, ultralydsundersøgelser, CT- og MR-skanninger
•
Andre assistanceydelser:
fx respiratorbehandling, dialyse og plasmaferese
Mange af disse ydelser vil være assistancer, der udføres og
registreres af anden afdeling. Kun ydelser udført på urologisk afdeling, skal normalt registreres på afdelingen.
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6.9 Procedureregistrering
6.9 ”Second opinion”
Second opinion til patient med urologisk sygdom, der primært udredes og behandles på anden afdeling kan være en
belastning på den ambulante aktivitet.
Det er muligt at registrere ”second opinion” med en af
procedurekoderne:

BWTS1

BWTS7

Læge-rekommanderet second opinion

når den primære
afdeling eller anden
lægelig instans (inkl
patientens egen
læge) har anbefalet
”second opinion”

Second opinion,
ikke-læge-rekommanderet

når ”second opinion” udføres udelukkende på patientens
ønske og initiativ, dvs
ikke er anbefalet af
anden læge

124
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7.1 Procedureliste
Procedurelisten omfatter operationer og undersøgelser samt
andre udvalgte behandlinger på urinveje, mandlige genitalia
og retroperitonealt væv.
Procdurelisten er primært opdelt efter anatomisk lokalisation.
Under ”Andre fortrinsvis ambulante ydelser” findes desuden en samlet liste over udvalgte ydelser, der overvejende
udføres ved ambulant besøg.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Binyre
Nyre og nyrebækken
Urinleder
Urinblæren
Urinrøret
Prostata og sædblærer
Scrotum og skrotalindhold
Penis
Lymfoidt væv
Retroperitonealt væv
Reoperationer efter urologiske indgreb
Nyretransplantation og opr. i forbindelse hermed
Procedurer i forbindelse med dialyse-adgang
A-V fistler
Reoperation efter operation på perifere kar eller
lymfesystemet
Andre operationer og procedurer
Andre fortrinsvis ambulante ydelser
en samlet liste over de hyppigste ambulante ydelser

”Klassifikation af operationer” er blevet revideret med nye
koder og ændringer i først og fremmest tekster, men også
enkelte steder i kodenumre.
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7.1 Procedureliste
Klassifikationen følger strukturelt og begrebsmæssigt den
fælles nordiske stamklassifikation NCSP (”Nordic Classification of Surgical Procedures”).
Da termen ”laparoskopisk” tidligere blev brugt ved såvel
intraperitoneale som retroperitoneale indgreb, benyttes fællesbetegnelsen ”perkutan endoskopisk (operation)”.
Tillægskoder til procedurer (+)
Tillægskoder til specificering af metode
anvendelse af bipolær strøm

(+)KZFS02

anvendelse af diathermi

(+)KZXF00

anvendelse af fluorescens

(+)KZXF45

anvendelse af laser

(+)KZXF10

anvendelse af kryo

(+)KZXF50

anvendelse af varme

(+)KZXF60

mikrokirurgi

(+)KZXX01

robotassisteret kirurgi

(+)KZXX00

overfladeanalgesi

(+)NAAD59

konverteret fra laparoskopisk indgreb

(+)KZYK01

Kan ikke registreres som selvstændige procedurer
Billed-vejledte procedurer (+)
At en procedure er udført under billedvejledning kan evt
angives ved en tillægskode til procedurekoden.
Ved en del procedurer er dette implicit.
Tillægskoder til specificering af billede-vejledninger
røntgenvejledt procedure

(+)UXZ30
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7.1 Procedureliste (Binyrer)
CT-vejledt procedure

(+)UXZ40

MR-vejledt procedure

(+)UXZ50

angiografisk vejledt procedure

(+)UXZ60

ultralyd/Doppler-vejledt procedure

(+)UXZ70

Kan ikke registreres som selvstændige procedurer
Eksempel
Perkutan ultralydsvejledt nefrostomi

KTKA10A(+)UXZ70

Nålebiopsi af prostata
… ultralydsvejledt

KTKE00(+)UXZ70

NB: kodes selvstændigt
TRUS

UXUD92

Operationer på binyre
Åben biopsi af binyre

KBCA10

Perkutan endoskopisk biopsi af binyre

KBCA11

Incision af binyre

KBCA15

Åben excision af patologisk væv i binyre

KBCA20

Åben enkeltsidig adrenalektomi

KBCA30

Enkeltsidig perkutan endoskopisk adrenalektomi

KBCA31

Enkeltsidig perkutan endoskopisk partiel
adrenalektomi

KBCA31A

Åben dobbeltsidig adrenalektomi

KBCA40
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7.1 Procedureliste (Nyre og bækken)
Dobbeltsidig perkutan endoskopisk adrenalektomi

KBCA41

Anden operation på binyre

KBCA99

Operationer på nyre og nyrebækken
Eksplorationer af nyre og nyrebækken
Perkutan punktur af nyre el nyrebækken
inkl: Drænage

KTKA10

Perkutan drænage af nyreabsces

KTKA20

Åben eksploration af nyre

KKAA00

Perkutan endoskopisk eksploration af nyre KKAA01
Åben eksplorativ nefrotomi

KKAA20

Perkutan endoskopisk eksplorativ nefrotomi

KKAA21

Åben eksplorativ pyelotomi

KKAA30

Perkutan endoskopisk eksplorativ pyelotomi

KKAA31

Anden åben eksploration af nyre og
nyrebækken

KKAA96

Anden perkutan endoskopisk eksploration
af nyre og nyrebækken

KKAA97

Biopsier af nyre og nyrebækken
Åben biopsi af nyre og nyrebækken

KKAB00

Perkutan nålebiopsi af nyre eller nyrebækken

KTKA00

Perkutan endoskopisk biopsi af nyre eller
nyrebækken

KKAB01
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7.1 Procedureliste (Nyre og bækken)
Retrograd ureteronefroskopi med biopsi

KUKA05

Perkutan (antegrad) nefroureteroskopi
med biopsi

KUKB25

Nefrektomier
Ekskl: Fjernelse af transplanteret nyre - se KKAS
Åben nefrektomi

KKAC00

Perkutan endoskopisk nefrektomi

KKAC01

Åben nefroureterektomi

KKAC20

Perkutan endoskopisk nefroureterektomi

KKAC21

Åben trombektomi i vena cava inferior

KPHE30

Resektioner af nyre og nyrebækken
Åben resektion af nyre
inkl: Marsupialisering af cyste

KKAD00

Perkutan endoskopisk resektion af nyre
inkl: Perkutan endoskopisk marsupialisering af cyste

KKAD01

Åben heminefrektomi

KKAD10

Perkutan endoskopisk heminefrektomi

KKAD11

Åben resektion af nyrebækken

KKAD40

Perkutan endoskopisk resektion af nyrebækken

KKAD41

Åben destruktion af patologisk væv i
nyrebækken

KKAD50

Perkutan endoskopisk destruktion af pato- KKAD51
logisk væv i nyrebækken
Transluminal destruktion af patologisk
væv i nyrebækken
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7.1 Procedureliste (Nyre og bækken)
Anden åben resektion af nyre eller nyrebækken

KKAD96

Anden perkutan endoskopisk resektion af
nyre eller nyrebækken

KKAD97

Anden transluminal resektion af nyre el
nyrebækken

KKAD98

Fjernelser af konkrementer i nyre og nyrebækken
Åben nefrolitotomi

KKAE00

Perkutan endoskopisk nefrolitotomi (PNL)
inkl: Litotripsi

KKAE01

Åben pyelolitotomi

KKAE10

Perkutan endoskopisk pyelolitotomi
inkl: Litotripsi

KKAE11

Transluminal pyelolitotomi
(RIRS: Retrograd intrarenal stenfjernelse)
inkl: Litotripsi

KKAE12

Perkutan endoskopisk skylning af nyrebækken

KKAW97A

Transluminal skylning af nyrebækken

KKAW98A

Knusning af nyresten (ESWL)
ESWL behandling for nyresten
inkl: nyrebækken

KKAT00

ESWL behandling for galdegangskonkrement

KJKT10
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7.1 Procedureliste (Nyre og bækken)
Fjernelser af fremmedlegemer fra nyre og nyrebækken
Åben fjernelse af fremmedlegeme fra nyre KKAF00
Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra nyre

KKAF01

Åben fjernelse af fremmedlegeme fra
nyrebækken

KKAF10

Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme fra nyrebækken

KKAF11

Transluminal fjernelse af fremmedlegeme
fra nyrebækken

KKAF12

Rekonstruktive operationer på nyre og nyrebækken
Åben sutur af nyre

KKAH00

Perkutan endoskopisk sutur af nyre

KKAH01

Åben sutur af nyrebækken

KKAH10

Perkutan endoskopisk sutur af nyrebækken

KKAH11

Transluminal sutur af nyrebækken

KKAH12

Åben pyeloureterostomi uden deling af
ureteropelvine overgang

KKAH30

Perkutan endoskopisk pyeloureterostomi
uden deling af ureteropelvine overgang

KKAH31

Åben pyeloureterostomi med deling af
ureteropelvine overgang

KKAH40

Perkutan endoskopisk pyeloureterostomi
med deling af ureteropelvine overgang

KKAH41

Åben kalykoureterostomi

KKAH50

Perkutan endoskopisk kalykoureterostomi

KKAH51

Perkutan endoskopisk incision af calyxhals
inkl: Dilatation

KKAH54
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7.1 Procedureliste (Nyre og bækken)
Transluminal incision af calyxhals
inkl: Dilatation

KKAH55

Perkutan endoskopisk incision af ureteropelvine overgang (Antegrad endopyelotomi)

KKAH61

Transluminal incision af ureteropelvine
overgang (Retrograd endopyelotomi)

KKAH62

Transluminal dilatation af ureteropelvine
overgang

KKAH65

Åben adhærenceløsning af ureteropelvine
overgang

KKAH70

Perkutan endoskopisk adhærenceløsning
af ureteropelvine overgang

KKAH71

Åben nefropeksi

KKAH80

Perkutan endoskopisk nefropeksi

KKAH81

Anden åben rekonstruktion på nyre el
nyrebækken

KKAH96

Anden perkutan endoskopisk rekonstruktion på nyre eller nyrebækken

KKAH97

Anden transluminal rekon. på nyre eller
nyrebækken

KKAH98

Urinafledende operationer på nyre og nyrebækken
Perkutan anlæggelse af nefrostomikateter
fx UL-vejledt (+)UXZ70

KTKA10A

Åben nefrostomi

KKAJ00

Perkutan endoskopisk nefrostomi

KKAJ01

Transluminal nefrostomi

KKAJ02

Anden åben urinafledendende operation
på nyrebækken

KKAJ96
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7.1 Procedureliste (Nyre og bækken)
Anden perkutan endoskopisk urinafledende operation på nyrebækken

KKAJ97

Anden transluminal urinafledende operation på nyrebækken

KKAJ98

Skiftning af nefrostomikateter

BJBZ1

Andre ydelser relateret til nyre og nyrebækken
Perkutan vævsdestruktion i nyre

KTKA30

- ved radiofrekvens ablation af patologisk
nyrevæv (RF)

KTKA30A

- ved kryobehandling af patologisk nyrevæv

KTKA30B

Retrograd ureteronefroskopi

KUKA02

Retrograd ureteronefroskopi med biopsi

KUKA05

Perkutan (antegrad) nefroureteroskopi

KUKB22

Perkutan (antegrad) nefroureteroskopi
med biopsi

KUKB25

Perkutan endoskopisk skylning af nyrebækken

KKAW97A

Transluminal skylning af nyrebækken

KKAW98A

Anden åben operation på nyre eller nyrebækken

KKAW96

Anden perkutan endoskopisk operation
på nyre eller nyrebækken

KKAW97

Anden transluminal operation på nyre el
nyrebækken
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7.1 Procedureliste (Urinleder)
Billeddiagnostiske undersøgelser
Oversigtsoptagelse af nyrer og urinveje

UXRD60

Intravenøs urografi
inkl oversigtsbilleder

UXRD65

Direte pyelografi, antegrad/retrograd

UXRD70

Operationer på urinleder

Eksplorationer og incisioner af urinleder
Åben eksploration af urinleder

KKBA00

Perkutan endoskopisk eksploration af
urinleder

KKBA01

Åben eksplorativ ureterotomi

KKBA10

Perkutan endoskopisk eksplorativ ureterotomi

KKBA11

Anden åben eksploration af urinleder

KKBA96

Anden perkutan endoskopisk eksploration
af urinleder

KKBA97

Biopsier af urinleder
Retrograd ureteroskopi med biopsi

KUKB05

Retrograd ureteronefroskopi med biopsi

KUKA05

Perkutan (antegrad) nefroureteroskopi
med biopsi

KUKB25

Åben biopsi af urinleder

KKBB00

Perkutan endoskopisk biopsi af urinleder

KKBB01

Ureterektomier
Åben ureterektomi

KKBC00

Perkutan endoskopisk ureterektomi

KKBC01
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7.1 Procedureliste (Urinleder)
Resektioner og vævsdestruktioner på urinleder
Åben resektion på urinleder

KKBD00

Perkutan endoskopisk resektion på urinleder

KKBD01

Transluminal resektion på urinleder

KKBD02

Åben destruktion af patologisk væv i
urinleder

KKBD20

Perkutan endoskopisk destruktion af pato- KKBD21
logisk væv i urinleder
Transluminal destruktion af patologisk
væv i urinleder

KKBD22

Åben fjernelse af ureterstump

KKBD30

Perkutan endoskopisk fjernelse af ureterstump

KKBD31

Anden åben resektion eller vævsdestruktion på urinleder

KKBD96

Anden perkutan endoskopisk resektion
eller vævsdestruktion på ureter

KKBD97

Operationer for ureterkonkrementer
Åben ureterolitotomi

KKBE00

Perkutan endoskopisk ureterolitotomi

KKBE01

Transluminal ekstraktion af ureterkonkrement

KKBE12

Perkutan transluminal ekstraktion af ureterkonkrement

KKBE02

Transluminal løsning af ureterkonkrement

KKBE22

Transluminal litotripsi af ureterkonkrement KKBE32
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7.1 Procedureliste (Urinleder)
Knusning af uretersten (ESWL)
ESWL behandling for uretersten

KKBT00

Fjernelser af fremmedlegemer i urinleder
Åben fjernelse af fremmedlegeme i urinleder

KKBF00

Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinleder

KKBF01

Transluminal fjernelse af fremmedlegeme
i urinleder

KKBF02

Rekonstruktive operationer på urinleder
Åben sutur af urinleder

KKBH00

Perkutan endoskopisk sutur af urinleder

KKBH01

Åben ureteroureterostomi

KKBH06

Ureteroureterostomi til modsidige urinleder

KKBH10

Åben reimplantation af urinleder
inkl: Anvendelse af lap fra urinblæren
(a.m. Boari el lign.) eller psoasfæste
(psoas-hitch)

KKBH20

Perkutan endoskopisk reimplantation af
urinleder

KKBH21

Åben ureterrekonstruktion med interposition af tyndtarm

KKBH30

Åben ureterplastik

KKBH40

Endoureterotomi (retrograd transluminal
incision)

KKBH45

Åben ureterolyse

KKBH50
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7.1 Procedureliste (Urinleder)
Perkutan endoskopisk ureterolyse

KKBH51

Transluminal dilatation af urinleder

KKBH62

Perkutan transluminal dilatation af urinleder

KKBH72

Anden åben rekonstruktion af urinleder

KKBH96

Anden perkutan endoskopisk rekonstruktion af urinleder

KKBH97

Anden transluminal rekonstruktion af
urinleder

KKBH98

Urinafledende operationer på urinleder
Åben ureterokutaneostomi

KKBJ00

Perkutan endoskopisk ureterokutaneostomi

KKBJ01

Åben ureteroenterokutaneostomi

KKBJ10

Perkutan endoskopisk ureteroenterokutaneostomi

KKBJ11

Åben ureteroenterokutaneostomi med
reservoir

KKBJ20

Perkutan endoskopisk ureteroenterokutaneostomi med reservoir

KKBJ21

Åben ureteroenterostomi
Coffey el lignende

KKBJ40

Perkutan endoskopisk ureteroenterostomi

KKBJ41

Åben ureteroenterouretrostomi
neoblære

KKBJ60

Perkutan endoskopisk ureteroenterouretrostomi

KKBJ61
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7.1 Procedureliste (Urinleder)
Åben fjernelse af konkrement fra anastomose eller reservoir

KKBJ70

Transluminal fjernelse af konkrement fra
anastomose eller reservoir

KKBJ72

Åben operation for malfunktion af anastomose eller reservoir

KKBJ80

Anden åben urinafledende operation på
urinleder

KKBJ96

Anden perkutan endoskopisk urinafledende operation på urinleder

KKBJ97

Anden transluminal urinafledende operation på urinleder

KKBJ98

Retrograd endoskopi af ureteroenterokutaneostomi

KUKB12

Retrograd endoskopi af ureteroenterokutaneostomi med biopsi

KUKB15

Andre operationer/undersøgelser på urinleder
Retrograd ureteroskopi

KUKB02

Retrograd ureteroskopi med biopsi

KUKB05

Åben indsættelse af ureterstent

KKBV00

Perkutan endoskopisk indsættelse af
ureterstent

KKBV01

Transluminal indsættelse af temporær
ureterstent

KKBV02A

Transluminal indsættelse af fastsiddende
ureterstent

KKBV02B

Transluminal repositionering af ureterstent

KKBV03
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Perkutan endoskopisk skiftning af ureterstent

KKBV07

Transluminal skiftning af ureterstent

KKBV05

Åben fjernelse af ureterstent

KKBV10

Perkutan endoskopisk fjernelse af ureterstent

KKBV11

Transluminal fjernelse af ureterstent

KKBV12

Transluminal kateterisation af urinleder

KKBV18

Transluminal dilatation af ureterostie

KKBV22

Transluminal incision af ureterostie

KKBV32

Transluminal resektion af ureterostie

KKBV35

Åben incision eller excision af ureterocele

KKBV40

Transluminal incision eller excision af
ureterocele

KKBV42

Transluminal injektionsterapi ved vesikoureteral refluks

KKBV52

Anden åben operation på urinleder

KKBW96

Anden perkutan endoskopisk operation
på urinleder

KKBW97

Anden transluminal operation på urinleder KKBW98
Anlæggelse af urostomikateter

BJBU0

Skiftning urostomikateter

BJBU1

Fjernelse af urostomikateter

BJBU2

Billeddiagnostiske undersøgelser
Direkte pyelografi, antegrad/retrograd

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 139

UXRD70

139

11/12/12 09.35

7.1 Procedureliste (Urinblæren)
Operationer på urinblæren

Incisioner på urinblæren
Se også ”Urinafledende operationer på urinblæren”
Perkutan punktur af urinblæren
inkl: Anlæggelse af suprapubisk kateter/
drænage

KTKC10

Åben eksplorativ cystotomi

KKCA00

Perkutan endoskopisk eksplorativ cystotomi

KKCA01

Biopsier af urinblæren
Perkutan nålebiopsi af urinblæren

KTKC00

Cystoskopi med biopsi

KUKC05

Åben biopsi af urinblæren

KKCB00

Perkutan endoskopisk biopsi af urinblæren KKCB01
Cystektomier
Åben cystektomi

KKCC00

Perkutan endoskopisk cystektomi

KKCC01

Åben cystoprostatektomi
inkl: Fjernelse af vesicula seminalis

KKCC10

Perkutan endoskopisk cystoprostatektomi
inkl: Fjernelse af vesicula seminalis

KKCC11

Åben cystoprostatouretrektomi
inkl: Fjernelse af vesicula seminalis

KKCC20

Perkutan endoskopisk cystoprostatouretrektomi

KKCC21

Åben cystektomi med fjernelse af kvindelige indre kønsorganer

KKCC30

Perkutan endoskopisk cystektomi med
fjernelse af kvindelige indre kønsorganer

KKCC31
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Anden åben cystektomi

KKCC96

Anden perkutan endoskopisk cystektomi

KKCC97

Resektioner af urinblæren
inkl: Resektioner af urachus
Transluminal resektion af urinblæren
ekskl: TURB af tumor - se KKCD32

KKCD02

Åben resektion af urinblæren

KKCD10

Perkutan endoskopisk resektion af urinblæren

KKCD11

Åben resektion af blæredivertikel

KKCD20

Perkutan endoskopisk resektion af blæredivertikel

KKCD21

Åben destruktion af patologisk væv i
urinblæren

KKCD30

Transuretral resektion af patologisk væv i
urinblæren (TURB)

KKCD32

Transuretral el-koagulation af tumor i
urinblæren

KKCD32B

Transuretral laser-koagulation af tumor i
urinblæren

KKCD32C

Åben resektion af urachus

KKCD40

Perkutan endoskopisk resektion af urachus

KKCD41

Anden åben resektion eller vævsdestruktion i urinblæren

KKCD96

Anden perkutan endoskopisk resektion
eller vævsdestruktion i urinblæren

KKCD97

Anden transluminal resektion eller vævsdestruktion i urinblæren

KKCD98

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 141

141

11/12/12 09.35

7.1 Procedureliste (Urinblæren)
Operationer for urinblærekonkrementer
Åben cystolitotomi

KKCE00

Perkutan endoskopisk fjernelse af urinblærekonkrement

KKCE01

Transluminal fjernelse af urinblærekonkrement

KKCE02

Fjernelser af fremmedlegemer i urinblæren
Åben cystotomi med fjernelse af fremmedlegeme i urinblæren

KKCF00

Perkutan endoskopisk fjernelse af fremmedlegeme i urinblæren

KKCF01

Transluminal fjernelse af fremmedlegeme
i urinblæren

KKCF02

Rekonstruktive operationer på urinblæren
Åben sutur af urinblæren

KKCH00

Perkutan endoskopisk sutur af urinblære

KKCH01

Transluminal sutur af urinblære

KKCH02

Åben enterocystoplastik
inkl: Cøkocystoplastik

KKCH10

Perkutan endoskopisk enterocystoplastik
inkl: Perkutan endoskopisk cøkocystoplastik

KKCH11

Åben ureterocystoplastik

KKCH50

Perkutan endoskopisk ureterocystoplastik

KKCH51

Åben operation for ektopisk urinblære

KKCH76

Åben autoaugmentation af urinblæren

KKCH60

Perkutan endoskopisk autoaugmentation
af urinblæren

KKCH61

Åben reduktionsplastik af urinblæren

KKCH20
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Perkutan endoskopisk reduktionsplastik af
urinblære

KKCH21

Åben lukning af vesikointestinal fistel

KKCH30

Perkutan endoskopisk lukning af vesikointestinal fistel

KKCH31

Åben lukning af urovaginal fistel UNS

KLEE20

- Lukning af vesikovaginal fistel

KLEE20A

- Lukning af ureterovaginal fistel

KLEE20B

- Lukning af uretrovaginal fistel

KLEE20C

Perkutan endoskopisk lukning af urovaginal fistel

KLEE21

- Perkutan endoskopisk lukn. af vesikovaginal fistel

KLEE21A

- Perkutan endoskopisk lukning af ureterovaginal fistel

KLEE21B

- Perkutan endoskopisk lukn. af uretrovaginal fistel

KLEE21C

Åben lukning af vesikouterin fistel

KKCH33

Perkutan endoskopisk lukning af vesikouterin fistel

KKCH34

Åben resektion eller incision af blærehalsen KKCH40
Transluminal resektion eller incision af
blærehalsen

KKCH42

Åben rekonstruktion af blærehalsen

KKCH80

Åben aflukning af blærehalsen

KKCH83

Anden åben rekonstruktion på urinblæren

KKCH96

Anden perkutan endoskopisk rekonstruktion på urinblæren

KKCH97

Anden transluminal rekonstruktion på
urinblæren

KKCH98
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Andre operationer/undersøgelser ved blæredysfunktion
Transluminal implantation af neurostimulator i urinblæren

KKCV15

Transkutan nervestimulation af urinblæren

BJXA11

Perkutan nervestimulation af urinblæren

BJXA12

Transluminal ballondilatation af urinblæren

KKCV02

Transluminal injektion i blærevæggen

KKCV05

Åben denervering af urinblæren

KKCV10

Perkutan endoskopisk denervering af
urinblæren

KKCV11

Åben cystolyse

KKCV20

Perkutan endoskopisk cystolyse

KKCV21

Urinafledende operationer på urinblæren
Anlæggelse af suprapubisk blærekateter

KTKC10A

Åben cystostomi

KKCJ00

Cystoenterokutaneostomi

KKCJ10

Cystoenterokutaneostomi med reservoir
inkl: Interposition af tynd- eller tyktarm

KKCJ20

Cystoenterokutaneostomi a.m. Mitrofanoff

KKCJ20A

Cystoenterokutaneostomi a.m. Monti

KKCJ20B

Anden åben urinafledende operation på
urinblæren

KKCJ96

Anden perkutan endoskopisk urinafledende operation på urinblæren

KKCJ97

Revision af cystoenterokutaneostomi

KKCJ40

Knusning af urinblæresten (ESWL)
ESWL behandling for urinblæresten

KKCT00
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Andre operationer/undersøgelser på urinblæren
Cystoskopi

KUKC02

Cystoskopi med biopsi

KUKC05

Transuretral el-koagulation af tumor i
urinblæren

KKCD32B

Transluminal udtømning af koagler fra
urinblæren
Ekskl: Efter postoperativ blødning - se
KKWE02

KKCV22

Retrograd endoskopi af ureteroenterokutaneostomi

KUKB12

Retrograd endoskopi af ureteroenterokutaneostomi med biopsi

KUKB15

Retrograd endoskopi af cystoenterokutaneostomi

KUKC12

Retrograd endoskopi af cystoenterokutaneostomi m. biopsi

KUKC15

Fjernelse af konkrement fra anastomose
el reservoir

KKBJ70

Transluminal fjernelse af konkrement fra
anastomose eller reservoir

KKBJ72

Anden åben operation på urinblæren

KKCW96

Anden perkutan endoskopisk operation
på urinblæren

KKCW97

Anden transluminal operation på urinblæren KKCW98
Billeddiagnostiske undersøgelser
Cystografi
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Operationer på urinrøret

Ekskl: Biopsier af urethra - se KUKC05 og KUKD05
Uretrektomier
Åben uretrektomi

KKDC00

Resektioner af urinrøret
Åben resektion af urinrøret

KKDD00

Åben resektion af uretradivertikel

KKDD10

Åben destruktion af patologisk væv i
urinrøret

KKDD30

Transluminal destruktion af patologisk
væv i urinrøret

KKDD32

Åben resektion af sphincter externa
urethrae

KKDD40

Transluminal resektion af sphincter externa urethrae

KKDD42

Åben excision af valvula urethrae

KKDD50

Transluminal excision af valvula urethrae

KKDD52

Åben resektion af urinrøret med transplantation
bem: Tillægskode for lap eller graft - se
KZZ

KKDD80

Anden åben resektion af urinrøret
inkl: Carunculus

KKDD96

Anden transluminal resektion af urinrøret

KKDD98
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Fjernelser af konkrementer og fremmedlegemer fra
urinrøret
Inkl: Litotripsi
Åben uretrolitotomi

KKDE00

Transluminal fjernelse af konkrement fra
urinrøret

KKDE12

Åben fjernelse af fremmedlegeme fra
urinrøret

KKDE20

Transluminal fjernelse af fremmedlegeme
fra urinrøret

KKDE22

Anden åben fjernelse af konkrement eller
fremmedlegeme fra urinrøret

KKDE96

Anden transluminal fjernelse af konkrement eller fremmedlegeme fra urinrøret

KKDE98

Operationer på urinrøret og blærehalsen ved
inkontinens
Åben retropubisk suspension af urinrøret

KKDG00

Perkutan endoskopisk retropubisk suspension af urinrøret

KKDG01

Åben abdominovaginal suspension af
blærehalsen

KKDG10

Perkutan endoskopisk abdominovaginal
suspension af blærehalsen

KKDG11

Åben abdominal vaginopeksi
Ekskl: Kolpopeksi ved vaginalprolaps efter
hysterektomi - se KLEF50

KKDG20

Perkutan endoskopisk abdominal vaginopeksi KKDG21
Inkl: Præperitoneal perkutan endoskopisk
kolposuspension. Ekskl: Perkutan endoskopisk kolposuspension for vaginalprolaps efter hysterektomi - se KLEF51
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Åben abdominal uretrocystopeksi med
slynge

KKDG30

Perkutan endoskopisk uretrocystopeksi
med slynge

KKDG31

Åben vesikouretropeksi
Inkl: Anvendelse af sutur, klips og vævsklæber

KKDG40

Perkutan endoskopisk suprapubisk vesikouretropeksi
Inkl: Anvendelse af sutur, klips og vævsklæber

KKDG41

Åben transabdominal bækkenbundsplastik ved inkontinens

KKDG50

Vaginal uretrocystopeksi med slynge (TVT)

KLEG10

Vaginal uretrocystopeksi med slynge gennem foramen obturatum (TOT)

KLEG10A

Submukøs injektionsbehandling i urinrøret KKDV20
Transluminal submukøs injektionsbehandling i urinrøret

KKDV22

Transluminal indsættelse af periuretral
ballon

KKDV25

Anden åben operation på urinrøret ved
inkontinens

KKDG96

Anden perkutan endoskopisk operation
på urinrøret ved inkontinens

KKDG97

Rekonstruktive operationer på urinrøret
Ekskl: Indsættelse af artificiel sfinkter - se KKDK
Åben sutur af urinrøret

KKDH00

Aflukning af urinrøret

KKDH03
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Åben meatoplastik på urinrøret

KKDH10

Åben lukning af uretrokutan fistel
ekskl: Lukning af uretrovaginal fistel - se
KLEE20

KKDH30

Åben lukning af uretrointestinal fistel
inkl: Lukning af fistel til tyndtarm, tyktarm
og rectum
bemærk: Samtidig tarmresektion - se KJFB
eller KJGB

KKDH50

Transluminal rekanalisering af urinrøret

KKDH62

Åben plastik for uretrastriktur
Bemærk: Tillægskode for lap eller graft se KZZ

KKDH70

Anden åben rekonstruktion på urinrøret

KKDH96

Anden transluminal rekonstruktion på
urinrøret

KKDH98

Urinafledende operationer på urinrøret
Åben uretrostomi

KKDJ00

Implantationer af artificiel sfinkter i urinrøret
Åben implantation af artificiel blærehalssfinkter i urinrøret

KKDK00

Åben implantation af artificiel sfinkter i
pars bulbosa uretrae

KKDK10

Åben revision af artificiel sfinkter i urinrøret

KKDK30

Åben fjernelse af artificiel sfinkter i urinrøret

KKDK40

Transluminal indsættelse af periuretral
ballon

KKDV25
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prostata og sædblærer)

Andre operationer/undersøgelser på urinrøret
Uretroskopi

KUKD02

Uretroskopi med biopsi

KUKD05

Åben indsættelse af stent i urinrøret

KKDV00

Transluminal indsættelse af stent i urinrøret

KKDV02

Intern uretrotomi
inkl: Otis

KKDV10

Transluminal intern uretrotomi (a.m.
Sachse)

KKDV12

Dilatation af urinrøret

KTKD00

Transluminal intern sfinkterotomi i urinrøret

KKDV15

Anden åben operation på urinrøret

KKDW96

Anden transluminal operation på urinrøret KKDW98
Billeddiagnostiske undersøgelser
Uretrografi

UXRD85

Operationer på prostata og sædblærer

Eksplorationer og incisioner af prostata og sædblærer
Åben eksplorativ frilægning af prostata

KKEA00

Åben eksplorativ prostatotomi

KKEA10

Incision af vesicula seminalis

KKEA20

Biopsi/punktur af prostata
Åben biopsi af prostata

KKEB00

Nålebiopsi af prostata

KTKE00
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prostata og sædblærer)

Ultralydsvejledt prostatabiopsi

KTKE00(+)
UXZ70

TRUS

UXUD92

Punktur af prostata

KTKE10

Radikale prostatektomier
Åben retropubisk radikal prostatektomi

KKEC00

Åben retropubisk ikke nervesparende
radikal prostatektomi

KKEC00A

Åben retropubisk enkeltsidigt nervesparende radikal prostatektomi

KKEC00B

Åben retropubisk dobbeltsidigt nervesparende radikal prostatektomi

KKEC00C

Perkutan endoskopisk radikal prostatektomi KKEC01
Perkutan endoskopisk ikke nervesparende
radikal prostatektomi

KKEC01A

Perkutan endoskopisk enkeltsidigt nervesparende radikal prostatektomi

KKEC01B

Perkutan endoskopisk dobbeltsidigt nerve- KKEC01C
sparende radikal prostatektomi
Åben perineal radikal prostatektomi

KKEC10

Åben transsakral radikal prostatektomi

KKEC20

Operationer for forstørret prostata (BPH)
Transvesikal resektion af prostata
(a.m. Freyer)

KKED00

Transuretral resektion af prostata (TURP)

KKED22

- TURP (bipolær strøm)

KKED22(+)
KZFS02

Transuretral incision af prostata (TUIP)

KKED32
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Transuretral laserresektion af prostata

KKED52

TUNA (Transuretral Needle Ablation) af
prostata

KKED62

TUMT (Transuretral Microwave Therapy) af KKED72
prostata
Transuretral indsættelse af intraprostatisk
stent
inkl: Temporær og permanent

KKEV22

Anden åben resektion af prostata

KKED96

Anden transuretral resektion af prostata

KKED98

Anden transuretral operation på prostata

KKEW98

- med laserbehandling

KKEW98A

- med elektrovaporisation

KKEW98B

Fjernelser af konkrementer og fremmedlegemer fra
prostata
Åben prostatolitotomi

KKEE00

Transuretral prostatolitotomi

KKEE02

Åben fjernelse af fremmedlegeme i
prostata

KKEE10

Transuretral fjernelse af fremmedlegeme i
prostata

KKEE12

Andre operationer/undersøgelser på prostata og
sædblærer
Åben koagulation for spontan blødning
fra prostata
ekskl: Blødning efter prostatektomi
- se KKWE

KKEV00
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scrotum og skrotalindh.)

Transuretral koagulation for spontan blødning fra prostata
ekskl: Blødning efter prostatektomi
se KKWE

KKEV02

Transuretral resektion af colliculus seminalis

KKEV12

Implantation af radioaktive seeds i prostata

KKEV30

Implantation af guldseeds i prostata

KKEV31

Anden åben operation på prostata

KKEW96

Anden transuretral operation på prostata

KKEW98

Operationer på scrotum og
skrotalindhold

Eksplorationer og incisioner af scrotum og
skrotalindhold
Eksploration af testis

KKFA00

Eksplorativ orkiotomi

KKFA10

Eksplorativ incision af epididymis

KKFA20

Incision af vas deferens

KKFA30

Incision af absces i scrotum
inkl: Drænage

KKFA40

Fjernelse af fremmedlegeme fra væv i
scrotum

KKFA50

Anden eksploration eller incision på scrotum og skotalindhold

KKFA96
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Biopsier af skrotalindhold
Ekskl: Nålebiopsi - se KTKF
Åben biopsi af testis

KKFB00

Åben biopsi af epididymis

KKFB10

Åben biopsi af vas deferens

KKFB20

Anden åben biopsi af skrotalindhold

KKFB96

Nålebiopsi af testis

KTKF00

Cytologisk punktur af testis

KTKF05

Punktur af testis
inkl: Drænage

KTKF10

Nålebiopsi af epididymis

KTKF20

Cytologisk punktur af epididymidis

KTKF25

Punktur af epididymis
inkl: Drænage

KTKF30

Punktur af scrotum

KTKF60

Excisioner af testis og epididymis
Åben enkeltsidig orkiektomi

KKFC00

Enkeltsidig perkutan endoskopisk orkiektomi

KKFC01

Åben enkeltsidig subkapsulær orkiektomi

KKFC03

Åben dobbeltsidig orkiektomi

KKFC10

Dobbeltsidig perkutan endoskopisk
orkiektomi

KKFC11

Åben dobbeltsidig subkapsulær orkiektomi

KKFC13

Åben epididymektomi

KKFC60

Anden orkiektomi eller epididymektomi

KKFC96
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Resektioner af skrotalindhold
Inkl: Ligatur af vas deferens og af vv spermaticae ovenfor
anulus
Åben resektion af testis

KKFD00

Åben resektion af epididymis

KKFD16

Excision af hydrocele testis

KKFD20

Excision af spermatocele i epididymis

KKFD16A

Aspiration ved hydrocele testis

BJXA20

Sklerosering ved hydrocele testis

BJXA21

Excision af hydrocele funiculi

KKFD26

Åben herniotomia inguinale
inkl: Hydrocele testis cong.

KJAB00

Åben unilateral resektion af vas deferens

KKFD43

Åben bilateral vasektomi eller ligatur af
vas deferens
inkl: Sterilisation

KKFD46

Åben resektion og ligatur af vv spermaticae internae

KKFD50

Perkutan endoskopisk resektion og ligatur
af venae spermaticae
inkl: Ligatur af vv spermaticae internae et
externae og ekstraperitoneal adgang med
laparoskop

KKFD51

Åben resektion af varicocele testis

KKFD56

Skleroterapi for varicocele testis

KKFD53

Excision af skrotalfistel

KKFD60

Anden resektion af skrotalindhold

KKFD96
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Rekonstruktive operationer på testis og sædveje
Åben operation for kryptorkisme og
retentio testis
ekskl: Simpel orkiopeksi

KKFH00

Perkutan endoskopisk operation for kryptorkisme og retentio testis

KKFH01

Åben orkiopeksi

KKFH10

Operation for torsio testis

KKFH20

Åben vasovasostomi

KKFH30

Åben vasoepididymostomi

KKFH40

Indsættelse af testikelprotese

KKFH50

Fjernelse af testikelprotese

KKFH60

Sutur af scrotum

KKFH70

Rekonstruktion af scrotum
bemærk: Tillægskoder for lap eller graft
- se KZZ

KKFH73

Anden rekonstruktion på scrotum eller
skrotalindhold

KKFH96

Andre operationer/undersøgelser på skrotalindhold
Anden operation på scrotum eller skrotalindhold

KKFW96

UL-undersøgelse af scrotum

UXUD95
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.)

7.1 Procedureliste (Penis)
Operationer på penis
Eksplorationer af penis
Incision af penis

KKGA00

Incision af forhud

KKGA10

Anden eksploration af penis

KKGA96

Biopsier af penis
Biopsi af penis

KKGB00

Amputationer af penis
Partiel amputation af penis

KKGC00

Total amputation af penis

KKGC10

Resektioner og vævsdestruktioner af penis
Resektion af glans penis

KKGD00

Resektion af corpus penis

KKGD05

Destruktion af patologisk væv på penis
inkl: Kondylomer
anvendelse af laser (+)KZXF10

KKGD10

Anden resektion af penis

KKGD96

Fjernelser af fremmedlegemer fra penis
Fjernelse af fremmedlegeme fra penis

KKGF00

Rekonstruktive operationer på penis
Sutur af penis

KKGH00

Operation for phimosis

KKGH10

Reposition af paraphimosis

KKGV00

Løsning af præputiale adhærencer

KKGV10
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7.1 Procedureliste (Penis)
Rituel omskæring

KKGV20

Forhudsplastik

KKGH80A

Operation for frenulum breve

KKGH80B

Lukning af fistel i forhud

KKGH80C

Operation for induration eller krumning
af penis

KKGH20

Resektion eller ligatur af vena dorsalis
penis

KKGH30

Arteriel revaskularisering af penis

KKGH33

Operation for priapisme

KKGH40

Excision af spongiokavernøs fistel i penis

KKGH50

Operation for hypospadi

KKGH60

Operation for hypospadi på glans penis

KKGH60A

Operation for hypospadi på corpus penis

KKGH60B

Operation for penoskrotal hypospadi

KKGH60C

Operation for perineal hypospadi

KKGH60D

Operation for epispadi

KKGH70

Hudplastik på penis
Bem: Tillægskoder for anvendt lap eller
graft - se KZZ

KKGH80

Frilægning af penis

KKGH96A

Plastik ved penoskrotal sammenvoksning

KKGH96B

Anden rekonstruktion på penis

KKGH96

Andre operationer/undersøgelser på penis
Implantation af erektionsprotese

KKGV30

Revision af penisprotese

KKGV40
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(Lymfoidt væv)
7.1 Procedureliste (Retroperitonealt
væv)

Fjernelse af penisprotese

KKGV50

Anden operation på penis

KKGW96

UL-undersøgelse af penis

UXUD90

Operationer på lymfoidt væv
Excisioner af lymfeknuder

Excision af inguinale lymfeknuder

KPJD45

Radikal excision af inguinale lymfeknuder

KPJD55

Excision af sentinel node i inguien

KPJD45C

Excision af iliakale lymfeknuder

KPJD44

Radikal excision af iliakale lymfeknuder

KPJD54

Perkutan endoskopisk excision af iliakale
lymfeknuder

KPJD64

Excision af paraaortale lymfeknuder

KPJD43

Radikal excision af paraaortale lymfeknuder

KPJD53

Perkutan endoskopisk excision af paraaortale lymfeknuder

KPJD63

Operationer på retroperitonealt væv

Eksplorationer og biopsier på retroperitonealt væv
Åben eksploration af retroperitonealt væv

KKKA00

Perkutan endoskopisk eksploration af
retroperitonelt væv

KKKA01

Åben biopsi af retroperitonealt væv

KKKA10

Perkutan endoskopisk biopsi af retroperitonealt væv

KKKA11
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væv)
7.1 Procedureliste (Lymfoidt
(Retroperitonealt væv

Åben incision af retroperitonealt væv

KKKA20

Perkutan drænage af retroperitoneum

KKKA20A

Perkutan endoskopisk drænage af retroperitoneum

KKKA21

Excisioner af retroperitonealt patologisk væv
Åben excision af retroperitonealt patologisk væv

KKKB10

Perkutan endoskopisk excision af retroperitonealt patologisk væv

KKKB11

Åben excision af retroperitoneal fistel

KKKB20

Perkutan endoskopisk excision af retroperitoneal fistel

KKKB21

Fjernelser af retroperitoneale fremmedlegemer
Åben fjernelse af retroperitonealt fremmedlegeme

KKKF00

Perkutan endoskopisk fjernelse af retroperitonealt fremmedlegeme

KKKF01

Andre operationer/undersøgelser på retroperitonealt
væv
Anden åben operation på retroperitonealt
væv

KKKW96

Anden perkutan endoskopisk operation
på retroperitonealt væv

KKKW97
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efter
7.1 Procedureliste (Reoperationer
urologisk indgreb)

Reoperationer efter urologiske indgreb
Bemærk
Reoperation er operation på grund af komplikation inden
for 30 dage efter den primære operation.
Sutur af sårruptur efter urologisk operation

KKWA00

Reoperation for overfladisk infektion efter
urologisk operation
inkl: Reoperation på grund af sårinfektion

KKWB00

Åben reoperation for dyb infektion efter
urologisk operation
bem: Åben reoperation på grund af infektion svarende til de opererede strukturer

KKWC00

Perkutan endoskopisk reoperation for dyb
infektion efter urologisk operation
bem: Reoperation på grund af infektion
svarende til de opererede strukturer

KKWC01

Reoperation for overfladisk blødning efter
urologisk operation
inkl: Reoperation for blødning eller hæmatom i såret

KKWD00

Åben reoperation for dyb blødning efter
urologisk operation
bem: Åben reoperation pga blæretamponade, eller blødning/hæmatom svarende
til de opererede strukturer

KKWE00

Perkutan endoskopisk reoperation for dyb
blødning efter urologisk operation
bem: Reoperation på grund af blødning
eller hæmatom svarende til de opererede
strukturer

KKWE01
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efter
7.1 Procedureliste (Reoperationer
urologisk indgreb)

Transluminal reoperation for dyb blødning
efter urologisk operation
bem: Reoperation pga blæretamponade,
eller blødning/hæmatom svarende til de
opererede strukturer

KKWE02

Åben reoperation for sutur- eller anastomoseinsufficiens efter urologisk operation

KKWF00

Perkutan endoskopisk reoperation for
sutur- eller anastomoseinsufficiens efter
urologisk operation

KKWF01

Anden åben reoperation efter urologisk
operation

KKWW96

Anden perkutan endoskopisk reoperation
efter urologisk operation

KKWW97

Anden transluminal reoperation efter
urologisk operation

KKWW98

Andre procedurer efter tidligere indgreb
Større sårskifte

KQBB10

Skiftning af sår

BNPA4

Sekundær sårsutur

KQBB00A

Resuturering

KQBB00B

Sårbehandling med vakuum

BNPA92
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og opera7.1 Procedureliste (Nyretranspl.
tioner i forb. hermed)

Nyretransplantation og operationer i
forbindelse hermed
Autolog nyretransplantation

KKAS00

Allogen nyretransplantation med nyre fra
kadaverdonor

KKAS10

Allogen nyretransplantation med nyre fra
levende donor

KKAS20

Excision af transplanteret nyre

KKAS40

Perkutan endoskopisk excision af transplanteret nyre

KKAS41

Pyelocystotomi på transplanteret nyre

KKAS50

Operation for lymfocele ved transplanteret KKAS60
nyre
Perkutan endoskopisk operation for lymfocele ved transplanteret nyre

KKAS61

Uretertransposition til transplanteret urinleder eller nyrebækken

KKAS70

Anden operation i forbindelse med nyretransplantation

KKAS96

Anden perkutan endoskopisk operation i
forbindelse med nyretransplantation

KKAS97

Udtagning af nyre fra levende donor

KYKA00

Perkutan endoskopisk udtagning af nyre
fra levende donor

KYKA01

Udtagning af en nyre fra nekrodonor

KYKA02A

Udtagning af begge nyrer fra nekrodonor

KYKA02B

Plastik på arteria renalis til transplanteret
nyre

KPCN40A

Plastik på vena renalis til transplanteret nyre KPHN31A
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i for.
7.1 Procedureliste (Procedurer
med dialyse-adgang)

Procedurer i forbindelse med
dialyse-adgang
Peritonealdialyse

Anlæggelse af peritonealdialysekateter

BJFZ45

Laparoskopisk indlæggelse af kateter til
peritonealdialyse

KJAK11

Laparotomi med indlæggelse af kateter til
peritonealdialyse

KJAK10

Fjernelse af peritonealdialysekateter

BJFZ48

Omlægning af peritonealdialysekateter
(ikke operativt)

BJFZ49

Tætning af peritonealdialysekateter uden
omlægning

BJFZ4A

Laparoskopisk omlejring af peritonealdialysekateter

KJAK14

Laparotomi med omlejring af peritonealdialysekateter

KJAK13

Hæmodialyse
Anlæggelse af tunneleret hæmodialysekateter

BJFZ40A

Skiftning af tunneleret hæmodialysekateter

BJFZ41A

Fjernelse af tunneleret hæmodialysekateter

BJFZ43A

Centralt venekateter (CVK) mv
Anlæggelse af vaskulær injektionsport

BMBZ01

Fjernelse af vaskulær injektionsport

BMBZ21

Anlæggelse af centralt venekateter (CVK)

BMBZ51

- anlæggelse af tunneleret CVK

BMBZ51A
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i for.
7.1 Procedureliste (Procedurer
med dialyse-adgang)

- anlæggelse af tunneleret CVK i v jugularis

BMBZ51B

- anlæggelse af CVK i v jugularis

BMBZ51C

- anlæggelse af tunneleret CVK i v subclavia BMBZ51D
- anlæggelse af CVK i v subclavia

BMBZ51E

- anlæggelse af tunneleret CVK i v brachiocephalica

BMBZ51F

- anlæggelse af CVK i v brachiocephalica

BMBZ51G

- anlæggelse af CVK i v femoralis

BMBZ51H

Skiftning af centralt venekateter (CVK)

BMBZ61

- skiftning af tunneleret centralt venekateter (CVK)

BMBZ61A

Fjernelse af centralt venekateter (CVK)

BMBZ71

- fjernelse af tunneleret centralt venekateter BMBZ71A
Anlæggelse af fistel
Anlæggelse af a-v fistel fra a axillaris

KPBL10

- anlæggelse af a-v fistel fra a axillaris med KPBL10A
protese
Anlæggelse af a-v fistel fra a brachialis

KPBL20

- anlæggelse af a-v fistel fra a brachialis
med protese

KPBL20A

Anlæggelse af a-v fistel fra a radialis eller
a ulnaris

KPBL30

- anlæggelse af a-v fistel fra a radialis eller
a ulnaris med protese

KPBL30A

Anlæggelse af a-v fistel fra anden arterie
overekstremitet

KPBL99

Anlæggelse af a-v fistel fra a femoralis

KPEL10
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i for.
7.1 Procedureliste (Procedurer
med dialyse-adgang)

- anlæggelse af a-v fistel fra a femoralis
med protese

KPEL10A

- anlæggelse af a-v fistel fra a femoralis
med vena saphena loop

KPEL10B

7

Lukning/fjernelse af fistel
Lukning af a-v fistel fra a axillaris

KPBM10

Fjernelse af protese fra a-v fistel fra a
axillaris

KPBM10A

Lukning af a-v fistel fra a brachialis

KPBM20

Fjernelse af protese fra a-v fistel fra a
brachialis

KPBM20A

Lukning af a-v fistel fra a radialis eller
ulnaris

KPBM30

Fjernelse af protese fra a-v fistel fra a
radialis eller ulnaris

KPBM30A

Lukning af anden a-v fistel på overekstremitet

KPBM99

Lukning af a-v fistel fra a femoralis

KPEM10

Fjernelse af protese fra a-v fistel fra a
femoralis

KPEM10A

Trombektomi/revision af fistel
Trombektomi i a-v fistel på arterie på
overekstremitet

KPBU74

Plastik på a-v fistel på arterie på overekstremitet

KPBU82

Perkutan plastik på a-v fistel på arterier på
overekstremitet

KPBU83
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efter oper. på
7.1 Procedureliste (Reoper.
perifere kar el lymfesyst.)

Superficialisering af vene ved a-v fistel på
overekstremitet

KPHJ97

Trombektomi i a-v fistel fra a femoralis

KPEU67

Plastik på a-v fistel fra a femoralis

KPEU68

Perkutan plastik på a-v fistel fra a femoralis

KPEU69

Superficialisering af vene ved a-v fistel på
underekstremitet

KPHJ98

Reoperation efter operation på perifere
kar eller lymfesystemet
Sutur af sårruptur efter operation på perifert kar eller lymfesystemet

KPWA00

Reoperation for overfladisk sårinfektion
efter operation på perifert kar eller lymfesystemet

KPWB00

Reoperation for dyb infektion efter operation på perifert kar eller lymfesystemet

KPWC00

Reoperation for overfladisk blødning efter
operation på perifert kar eller lymfesystemet

KPWD00

Reoperation for dyb blødning efter operation på perifert kar eller lymfesystemet

KPWE00

Reoperation for trombose eller emboli
efter operation på perifert kar eller lymfesystemet

KPWG00

Reoperation for lymfocele efter operation
på perifert kar eller lymfesystemet

KPWH00
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operationer
7.1 Procedureliste (Andre
og procedurer)

Andre operationer og procedurer
ESWL behandling for pancreasgangskonkrement

KJLT00

ESWL behandling for galdegangskonkrement KJKT10
Lymfødembehandling

BMFF1

Blodtransfusion op til 1 liter

BOQA00

Blodtransfusion op til 3 liter

BOQA01

Blodtransfusion op til 5 liter

BOQA02

Blodtransfusion op til 7 liter

BOQA03

Blodtransfusion op til 9 liter

BOQA04

Blodtransfusion over 9 liter

BOQA05

Skiftning af sår

BNPA4

Suturfjernelse

BNPA80

168

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 168

11/12/12 09.35

fortrinsvis
7.2 Procedureliste (Andre
ambulante ydelser)

7.2 Andre fortrinsvis ambulante ydelser
Medicinsk behandling generelt
Medikamentel behandling, der registreres, registreres på
et overordnet niveau ved alle kontakter, der omhandler
behandlingen, uanset om behandling faktisk indgives eller
udleveres ved kontakten.
Det er obligatorisk at registrere kræftbehandlinger inkl
hormonel og antihormonel behandling.
Hvis udlevering af medicin ønskes registreret, kan tillægskode tilføjes til behandlingskoden, evt efterfulgt af ATC-kode,
hvis præparatet skal specificeres:
udlevering af
medicin

behandlingskode
(+)BWDB0
evt efterfulgt af ATC-tiilægskode for
præparatet

- fx udlevering af
Casodex®

BWHC Hormonel/antihormonel antineoplastisk behandling
(+)BWDB0
(+)ML02BB03

Tilsvarende kan medicingivning angives med tillægskode til
behandlingskoden:
fx subkutan injektion af Zoladex®

BWHC
Hormonel/antihormonel antineoplastisk behandling
(+)BWAA31 medicingivning ved
subkutan injektion
(+)ML02AE03

Ved klinisk kontrol af medicinsk behandling uden medicingivning og udlevering registreres blot behandlingskoden.
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fortrinsvis
7.2 Procedureliste (Andre
ambulante ydelser)

Nyre og nyrebækken
Perkutan anlæggelse af nefrostomikateter

KTKA10A

Ultralydsvejledt anlæggelse af nefrostomikateter

KTKA10A(+)
UXZ70

Skiftning af nefrostomikateter

BJBZ1

Fjernelse af nefrostomikateter

BJBZ2

Perkutan endoskopisk skylning af nyrebækken + evt ATC-tillægskode ved lægemiddel

KKAW97A

Transluminal skylning af nyrebækken
+ evt ATC-tillægskode ved lægemiddel

KKAW98A

Urinleder
Transluminal kateterisation af urinleder

KKBV18

Transluminal indsættelse af temporær
ureterstent
JJ-kateter

KKBV02A

Transluminal indsættelse af permanent
ureterstent

KKBV02B

Transluminal fjernelse af ureterstent

KKBV12

Urinblæren
Perkutan punktur af urinblæren

KTKC10

Anlæggelse af suprapubisk kateter

KTKC10A

Skiftning af suprapubisk kateter

BJAZ14

Fjernelse af suprapubisk katater

BJAZ24

Éngangskateterisation af urinblæren

BJAA0

Anlæggelse af blærekateter a demeure

BJAZ00

Skiftning af blærekateter a demeure

BJAZ10

Fjernelse af blærekateter a demeure

BJAZ20
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fortrinsvis
7.2 Procedureliste (Andre
ambulante ydelser)

Skylning af blærekateter

BJAZ3

Soignering af blærekateter

BJLA0

Udtagelse af urin til D+R

ZZ1281

Medicinske behandlinger
Angiv evt (+)ATC-tillægskode for lægemiddel
Medikamentel behandling af blærelidelse

BJHE

Medikamentel behandling af blærespasmer BJHE0
Blæreskylning

BJXA0

Instillation af lægemiddel i urinblæren

BJHE1

Specificerede behandlingskoder
Bemærk: ATC-kode ikke nødvendig
Instillation af BCG i urinblæren

BJHE11

Instillation af cytostatikum i urinblæren

BJHE12

Instillation af mitomycin-C i urinblæren

BJHE12A

Instillation af lidokain i urinblæren

BJHE18A

Instillation af DMSO i urinblæren

BJHE18B

Instillation af alun i urinblæren

BJHE18D

Instillation af lapis i urinblæren

BJHD18E

Instillation af chondroitinsulfat i urinblæren (Gepan®), (Uracyst®)

BJHE18F

Cystoskopi

KUKC02

Cystoskopi med biopsi

KUKC05

Uretroskopi

KUKD02

Uretroskopi med biopsi

KUKD05

Transuretral el-koagulation af tumor i urinblæren KKCD32B
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fortrinsvis
7.2 Procedureliste (Andre
ambulante ydelser)

Inkontinens
Blevejningstest

ZZ1294

Elstimulationsbehandling ved inkontinens
vaginal

BJFA0

Vandladningstræning med bio-feed-back

BLNJ20

Træning af vandladningsvaner ved inkontinens
blæretræning

BJFA10

Træning af bækkenbundsmuskulatur ved
inkontinens
bækkenbundstræning

BJFA11

Vejledning og undervisning til inkontinenspatient

BJKA0

Rådgivning om hjælpemidler til inkontinenspatient

BJKA1

Urodynamiske undersøgelser
Væske- og vandladningsskema

ZZ1295

Cystometri

ZZ1250

Investigatio statica urethrae (uretral trykprofilunds.)

ZZ1260

Uretrocystometri

ZZ1261

Uroflowmetri

ZZ1280

Investigatio mictionis (tryk, flow, EMG)

ZZ1290

Investigatio mictionis, døgnmonitorering

ZZ1290A

Residualurin måling ved kateter

ZZ1291

Residualurin måling ved ultralyd

UXUD75

Denervationstest

ZZ1370

Electromyographia sphincteris urethrae

ZZ1310
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fortrinsvis
7.2 Procedureliste (Andre
ambulante ydelser)

Electromyographia sphincteris ani

ZZ1311

Blevejningstest

ZZ1294

Urodynamisk undersøgelse af reservoir/
conduit

ZZ1255

Urodynamisk undersøgelse af augmenteret blære

ZZ1256

Cavernosometri

ZZ4600

Miktions-cysto-uretrografi (MCU)

UXRD80

Urinrøret
Dilatation af urinrøret
inkl RIK ved strikturprofylakse

KTKD00

Vejledning og undervisning i selvkateterisation (RIK/RID)

BJKA02

Transluminal indsættelse af stent i urinrøret

KKDV02

Prostata
TUMT (Transuretral Microwave Therapy) af KKED72
prostata
Transuretral indsættelse af intraprostatisk
stent

KKEV22

Nålebiopsi af prostata
…ultralydsvejledt

KTKE00
(+)UXZ70

Hormonel/antihormonel antineoplastisk
behandling

BWHC

Behandling med bisfosfonat (fx Zometa®)

BWHB40

Behandling med denosumab

BWHB42

20404 Urologisk kodevejledning 2013_Indhold.indd 173

173

11/12/12 09.35

fortrinsvis
7.2 Procedureliste (Andre
ambulante ydelser)

Penis
Angiv evt (+)ATC-tillægskode for lægemiddel
Erectio artificialis

BJFL60

Cavernosometri

ZZ4600

Medikamentel behandling af manglende
erektion

BJHF

Andrologisk behandling

BJFL6

Scrotum
Aspiration ved hydrocele testis

BJXA20

Sklerosering ved hydrocele testis

BJXA21

Urostomi
Anlæggelse af urostomikateter

BJBU0

Skiftning af urostomikateter

BJBU1

Fjernelse af urostomikateter

BJBU2

Soignering af nefrostomi

BJLA13

Soignering af ureterostomi

BJLA11

Soignering af urinafledende enterostomi

BJLA14

Soignering af cystostomi

BJLA10

Soignering af uretrostomi

BJLA12

Vejledning i pleje af urostomi

BJKY1

Retrograd endoskopi af ureteroenterokutaneostomi

KUKB12

Retrograd endoskopi af ureteroenterokutaneostomi med biopsi

KUKB15
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fortrinsvis
7.2 Procedureliste (Andre
ambulante ydelser)

Andre
Lymfødembehandling

BMFF1

Blodtransfusion

BOQA0

Skiftning af sår

BNPA4

Suturfjernelse

BNPA80

Observation af patient efter undersøgelse/
behandling

ZZ0202

Observation og pleje af patient

ZZ0202A

Billeddiagnostik
Vedr billedvejledte procedurer – se i starten af procedurelisten.
Kun undersøgelser, der udføres af urologisk afdeling selv,
skal registreres. Hvis undersøgelsen udføres af røntgenafdelingen, er det normalt røntgenafdelingen, der registrerer
assistancen.
Røntgenundersøgelser
Oversigtsoptagelse af nyrer og urinveje

UXRD60

Intravenøs urografi, inkl oversigtsbilleder

UXRD65

Direte pyelografi, antegrad/retrograd

UXRD70

Cystografi

UXRD75

Uretrografi

UXRD85
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7.2 Procedureliste (Andre
ambulante ydelser)

Ultralydsundersøgelser
UL-undersøgelse af nyrer

UXUD61

UL-undersøgelse af urinblæren
inkl residualmåling ved ultralyd

UXUD75

UL-undersøgelse af penis

UXUD90

UL-undersøgelse af prostata, inkl transrektal skanning (TRUS)

UXUD92

UL-undersøgelse af scrotum

UXUD95

Transvaginal UL-undersøgelse af kvindelige kønsorganer

UXUD82

UL-undersøgelse af øvre abdomen
inkl nyre/nyrebækken

UXUD10

UL-undersøgelse af nedre abdomen

UXUD15

UL-undersøgelse af retroperitoneum
inkl aorta og binyrer

UXUD20

UL-undersøgelse af bugvæg

UXUD22

UL-undersøgelse af lyskeregion

UXUD25
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