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Til endelig godkendelse

Koder til monitorering af varetagelse af specialfunktioner

Gruppe

* Stjerne angiver at alle underliggende koder inkluderes

Specialfunktion

Diagnose- Kodetekst
kode

Procedure- Kodetekst
kode

Yderligere
kriterier

Otokirurgi: Ydre øre/
øregang

Øregangscholesteatom

DH604*

Cholesteatoma auris ext

Voksne 15+ år

Otokirurgi:
Trommehinde/
mellemøre

Stapedotomi
Børnecholesteatomer

KDBB00
KDBD10
KDBD20
KDBD30
KDDA00

DH71*
DH950

Perlesvulst i mellemøre
Cholesteatoma recidivans cavi post
mastoidectomiam

Regionsfunktioner

Rhinologi
Laryngologi
Hoved-halskirurgi
(benign)

Knogleforankret høreapparat
Computerassisteret bihulekirurgi (CAS FESS)
Lukning af naso-kranielle fistler (liqour-fistler)
Anvendelse af voice-analyser m.v. til diagnostik af
stemmelidelser
Thyreoideakirurgi
Parathyreoideakirurgi
Spytkirtelkirurgi og –skopi

Zenkers divertikel

Børn < 15 år
KDEE00
KZXX02
KAAK40*
ZZ7102

KBA*
KBB*
Alle dog ikke:
Kræft iKEL*
DC07
ørespytkirtel
Kræft i
KUEL*
DC08
andre og ikke specificerede store spytkirtler

DK225B

Diverticulum pharyngo-oesophageale
(pulsionis)

Diagnostisk mediastinoskopi

Excision af patologisk væv i øregang
Rekonstruktion af øregang
Plastik på øregang
Operation for atresi af øregang
Stapedotomi

Ossøs fiksering af høreapparat
CAS FESS
Lukning af likvorfistel
Stemmeanalyse
Operationer på skjoldbruskkirtlen
Operationer på biskjoldbruskkirtler
Operationer på spytkirtler
Sialoskopier, inkl. biopetering

KJCA01
KJCA38
KJCA60
KJCA98*
KGEA00

Laparoskop. el. torakoskop. excision af patologisk væv i spiserør
Øsofagoskopisk laserterapi i spiserør
Transcervikal excision af øsofagusdivertikel
Anden lokal øsofagoskopisk operation på spiserør
Mediastinoskopi

KDAD20

Ossøs fiksation af øreprotese

Højt specialiserede funktioner
Otokirurgi: Ydre
øre/øregang

Mikroti/anoti – traumatisk og cancerbetinget amputation
(ydre øre protese)
Congenit øregang/mellemøreatresi

DQ161
DQ162
DQ163
DQ163A
DQ164
DQ164A

Agenesia, atresia et strictura meatus
acustici externi
Agenesia tubae auditivae
Malformationes congenitae ossiculorum
auditorum
Fusio congenita ossiculorum auditorum
Malformationes aliae congenitae auris
mediae
Cholesteatoma congenita auris media
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Gruppe

Specialfunktion

Diagnose- Kodetekst
kode

Procedure- Kodetekst
kode

Otokirurgi: Indre øre

Acusticusneurinom kirurgi

DD333B

KAAB00
KAAB10
KAAB20
KAAE30

Rhinologi

Uni- og bilateral cochlear implant (CI) Hos børn
Uni- og bilateral cochlear implant (CI) Hos voksne
Traumatisk og cancerbetinget amputation (ydre næse
protese)
Kraniofasciale misdannelser

Hoved-halskirurgi
(benign)
Hoved-halskirurgi
(malign)

KDFE00
KDFE00
KDHW00
ZZ7400
KAAK30

Thyreoideacancer

DC73*

Spytkirtelcancer

DC07*
DC08*

Sino-nasalcancer

DC300*
DC31*

Mundhulecancer

DC01*
DC02*
DC03*
DC04*
DC05*
DC06*
DC10*
DC11*
DC12*
DC13
DC32*

Pharynxcancer

Larynxcancer
Fotodynamisk terapi

Neopl. benignum nervi acustici

Kræft i skjoldbruskkirtel

KBA*
KPJD41*
Kræft i ørespytkirtel (Neoplasma malignum KEL*
glandulae parotidis)
KPJD41*
Kræft i andre af mundhulens spytkirtler
(Neoplasma malignum glandulae salivariae
oris aliae)
Neopl mal cavi nasi
KDHB10
Kræft i bihuler
KDMB*
KDNB*
KDPB*
KECA30*
Kræft i basis af tunge
KEHB*
Kræft i andre dele af tunge el. u. spec.
Kræft i tandkød
KEJB*
Kræft i mundhulens bund
KEKB*
Kræft i gane
Kræft i andre dele af mundhule el. u. spec.
Kræft i midterste (orale) del af svælg
KENB00*
Kræft i næsesvælg
Kræft i pyriforme sinus
Kræft i nedre del af svælg
Kræft i strubehoved
KDQB*
BWHD

Yderligere
kriterier

Excision af intrakranielt patologisk væv
Resektion af intrakranielt patologisk væv
Destruktion af intrakranielt patologisk væv
Translabyrintær excision el. resektion af intrakranielt patologisk
væv
Indsættelse af implantat i cochlea
Indsættelse af implantat i cochlea
Anlæggelse af fixationsskruer til næseprotese
Fremstilling af kunstig næse
Kraniofascial rekonstruktion ved medfødte misdannelser

Børn < 15 år
Voksne 15+ år

Operationer på skjoldbruskkirtlen
Excision af cervikale lymfeknuder
Operationer på spytkirtler
Excision af cervikale lymfeknuder

Excision af patologisk væv i næsehule
Excisioner og resektioner af kæbehule
Excisioner og resektioner af sinus ethmoidales og os ethmoidale
Excisioner og resektioner af pandehule og sinus sphenoidalis
Excision af patologisk væv på tandkød
Resektioner og excisioner på gane
Resektioner og excisioner på tunge og mundbund
Resektioner og excisioner på kind
Excision og eksploration af patologisk væv i svælg

Excisioner og resektioner af strubehoved
Fotodynamisk terapi
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