Neurokirurgi ver. 10. februar 2012

Til endelig godkendelse

Koder til monitorering af varetagelse af specialfunktioner

Gruppe

Specialfunktion

Højt specialiserede funktioner
Columnakirurgi
Cervikale degenerative ryglidelser, herunder:
Osteochondrotisk cervikal rodkompression, Degenerativ
cervikal rygsygdom med myelopati (fraset cervikal
myelopati, hvor corporektomi overvejes) og Cervikal
diskusprolaps.
OBS! Der monitoreres alene på cervikal diskusprolaps

* Stjerne angiver at alle underliggende koder inkluderes

Diagnose- Kodetekst
kode

Thorakal diskusprolaps
Implantater (diskusproteser) ved degenerative nakke- og
rygsygdomme (udviklingsfunktion). Varetages i tæt
samarbejde med ortopædkirurgi - Cervikalt
Implantater (diskusproteser) ved degenerative nakke- og
rygsygdomme (udviklingsfunktion). Varetages i tæt
samarbejde med ortopædkirurgi - lumbalt
Neuroonkologi

Operationer ved kraniel og intrakraniel læsion/onkolog

Stereotaktiske biopsier
Transsphenoidal kirurgi af intrakranielt patologisk væv
Behandling af kraniofaryngeom og clivustumor
Obs. kun kraniefaryngeom monitoreres
Behandling for akustikusneurinom

DC752
DD353
DD333B

Neopl mal ductus craniopharyngei
Neopl ben ductus craniopharynge
Neoplasma benignum nervi acustici

Operationer ved metastatisk medullært tværsnitssyndrom

DG952*

Compressio medullae spinalis u. spec.

Procedure- Kodetekst
kode
KABC01
KABC10
KABC20
KABC21
KABC30
KABC50
KABC60
KABC04
KABC13
KABC23
KNAB90
KNAB91
KNAC90
KNAC91
KNAB93
KNAB94
KNAC93
KNAC94
KAAB00
KAAB10
KAAB20
KAAB99
KAAK70
KAAK75
KAAG00
KAAA10A
KAAE00
KAAE05
KAAE10
KAAE*

Perkut. endoskopisk fjernelse af cervikal diskusprolaps
Mikrokirurgisk fjernelse af cervikal diskusprolaps
Åben operation for cervikal diskusprolaps
Forr.dekomp./col. cerv. m.indsæt./intervert. fiks.implant.
Dekompression af cervikal nerverod
Dekompression af cervikal spinalkanal og nerverod
Dekompression af den cervikale rygmarv
Perkut. endoskop. fjernelse af torakal diskusprolaps
Mikrokirurgisk fjernelse af torakal diskusprolaps
Åben operation for torakal diskusprolaps
Prim. indsættelse af ledprotese i columna cervicalis
Prim. indsættelse af ledprotese i columna cervicothoracalis
Sek. indsættelse af ledprotese i columna cervicalis
Sek. indsættelse af ledprotese i columna cervicothoracalis
Prim. indsættelse af ledprotese i columna thoracolumbalis
Prim. indsættelse af ledprotese i columna lumbalis
Sek. indsættelse af ledprotese i columna thoracolumbalis
Sek. indsættelse af ledprotese i columna lumbalis
Excision af intrakranielt patologisk væv
Resektion af intrakranielt patologisk væv
Destruktion af intrakranielt patologisk væv
Anden excision el. destruktion af intrakranielt patologisk væv
Knoglebiopsi af kranie
Excision af patologisk væv i kranie
Stereotaktisk el. billedvejledt intrakraniel biopsi
Ultralydsvejledt intrakraniel biopsi genn. borehu
Transsfenoidal eksploration
Transetmoidal excis. el. resekt. af intrakran. pat. væv
Transsfenoidal excis. el. resekt. af intrakran. pat. væv
Kraniobasale operationer

KAAB00
KAAB10
KAAB20
KAAE30
KAAE55
KNAR*

Excision af intrakranielt patologisk væv
Resektion af intrakranielt patologisk væv
Destruktion af intrakranielt patologisk væv
Translabyrintær excis. el. resekt. af intrakran. pat. væv
Suboccip.retrosigmoid. excis./resekt. af intrakran. pat. væv
Operationer for tumorer i ryg og hals

Yderligere
kriterier

18+ år

18+ år
18+ år
18+ år
18+ år

18+ år
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Gruppe

Vaskulær neurokirurgi

Specialfunktion

Diagnose- Kodetekst
kode

Procedure- Kodetekst
kode

Yderligere
kriterier

Operationer på patologisk væv i rygmarv og nerverødder

KABB*

Op. på patologisk væv i rygmarv og nerverødder

18+ år

Behandling af intrakranielle aneurismer samt andre
intrakranielle og intraspinale karsygdomme, herunder
arteriovenøse malformationer (AVM)

KAAL00
KAAL20
KAAL30
KAAL40
KAAL99
KAAC*
KAAE75
KAAW01
KADB00
KAEA25
KAAG20*
KABD30
KABD40
KAAH*

Endovaskulær okklusion af intrakranielt aneurisme
Endovask. okklusion af intrakran. av. misdann.
Endovaskulær okklusion af intrakraniel fistel
Endovaskulær okklusion af aa. til intrakraniel tumor
Anden endovaskulær intrakraniel operation
Op. v. intrakran. aneurisme og an. intrakran. karop
Transkondylær intrakraniel karoperation
Indlæggelse af intrakranielt stimulationssystem
Indl. af stimulationssystem på nervus vagus
Fjernelse af stimulationselektrode på nervus vagus
Stereotak. el. bill.vejl. intrakran. indl. af elektrode
Indlæggelse af spinalt stimulationssystem
Indlæggelse af spinalt injektionssystem
Operationer på kranienerver

KAAJ*
KADA*
KABD50

Operationer ved epilepsi
Op. på det sympatiske nervesystem
Overskæring af spinal nerverod v. smerte el. funkt.forst.

Funktionel neurokirurgi Deep Brain Stimulation og vagusstimulator

Operationer på kranienerver, trigeminusneuralgi inkl.
perkutane procedurer
Epilepsikirurgi
Operationer på det sympatiske nervesystem
Rhizotomier ved cerebral parese
Neuro-traumatologi
Neurokirurgi på børn

Behandling af traumatisk kraniel og intrakraniel læsion
Myelomeningocele
Operation for intrakranielle eller andre spinale medfødte
misdannelser

Intrakraniel- og spinalonkologi hos børn
Perifere nerver

Karpaltunnel syndrom og andre
nervekompressionssyndromer på underarm

DG809
DQ05*
DQ061
DQ061B
DQ062
DQ064
DQ01*
DQ750
DQ750A
DQ750C
DQ750D
DQ751A
DQ751C

Paralysis cerebralis infantilis uden
specifikation

KAAD*
Spaltning af rygsøjle (Spina bifida)
KABE10
Hypoplasia et dysplasia medullae spinalis KABE20

Op. v. kraniel og intrakraniel læsion
Excision og plastik af myelomeningocele
Mobilisation af fastsiddende rygmarv el. diastematomyeli

Dysplasia congenita medullae spinalis
Diastematomyelia
Hydromyelia
Hjernebrok
Craniosynostosis praematura
Acrocephalia
Oxycephalus
Trigonocephalus
Cranioschisis
Crouzon's sygdom
Samme koder som i "Neuroonkologi" hos
voksne.

Excision af dermal sinus
Operation for hydromyeli
Occipitocervikal dekompression
Anden operation for medfødt spinal misdannelse
Kranioplastik
Duraplastik
Operationer ved kraniosynostose
Kraniofascial rekonstr. v. medfødte misdannelser
Anden operation på kranie el. dura
Operationer for intrakranielle medfødte misdannelser

KABE30
KABE40
KABE50
KABE99
KAAK00
KAAK10
KAAK20
KAAK30
KAAK99
KAAN*

Børn < 15 år
Børn < 15 år

<18 år
KACC51
KACC52
KACC53
KACC61
KACC62
KACC63

Dekompression og løsning af nervus medianus
Dekompression og løsning af nervus radialis
Dekompression og løsning af nervus ulnaris
Endoskopisk dekompression og løsning af nervus medianus
Endoskopisk dekompression og løsning af nervus radialis
Endoskopisk dekompression og løsning af nervus ulnaris
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