Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012
Koder til monitorering af varetagelse af specialfunktioner

Gruppe

Specialfunktion

Regionsfunktioner
Hofte- og knæalloplastik Knænære osteotomier og unikompartmentale
knæalloplastikker

Artroskopisk kirurgi og Artroskopisk kirurgi i hofteleddet
sportstraumatologi

* Stjerne angiver at alle underliggende koder inkluderes

Diagnose- Kodetekst
kode

Procedurekode

Kodetekst

KNGK59
KNGF59
KNGB0*
KNGB1*
KNGB99
KNFA11*
KNFA31
KNFE91
KNFF01
KNFF11
KNFF21
KNFF31
KNFF91
KNFH31
KNFH41
KNFH51
KNFH71
KNFH91*

Proximal tibiaosteotomi
Distal femurosteotomi
Prim. indsættelse af ucem. delprotese i knæled
Prim. indsættelse af cem. delprotese i knæled
Anden prim. indsættelse af ledprotese i knæled
Artroskop. eksploration af hofteled
Endoskop. knoglebiopsi i lårben
Endoskop. op. på ledkapsel el. ligament i hofteled
Artroskop. total synovektomi i hofteled
Artroskop. partiel synovektomi i hofteled
Artroskop. fiksation af ledfladefragment i hofteled
Artroskop. resektion af ledbrusk i hofteled
An. artroskop. op. på synovia/ledflade i hofteled
Artroskop. løsning af adhærencer i hofteled
Artroskop. fjern. af mus el. frem.leg. fra hofteled
Artroskop. resekt. af intraart. exostose/osteofyt, hofteled
Artroskop. operation for habituel luksation i hofteled
Anden artroskop. ledoperation i hofte

Yderligere
kriterier

Side 1 af 5

Gruppe

Specialfunktion

Håndkirurgi

Håndkirurgi: Reumakirurgi og alloplastikker

Recidiv ved Dupuytrens kontraktur
Kirurgisk behandling af scaphoideumfraktur samt operativ
behandling af carpale frakturer

Fod-ankelkirurgi

Tå-alloplastikker

Rygkirurgi

Cervikale degenerative ryglidelser, herunder:
Osteochondrotisk cervikal rodkompression, Degenerativ
cervikal rygsygdom med myelopati (fraset cervikal
myelopati, hvor corporektomi overvejes) og Cervikal
diskusprolaps
Der monitoreres alene på cervikal diskusprolaps
Vertebro- og kyphoplastik (udviklingsfunkt.)
Der monitoreres alene på vertebroplastik

Diagnose- Kodetekst
kode

DM720A

Procedurekode

KNDB8*
KNDC8*
KNDF*
KNDG*
Fasciitis palmaris (Dupuytren), recidiv KNDM09*
KNDM19*
KNDJ00
KNDJ10
KNDJ11
KNDJ20
KNDJ21
KNDJ30
KNDJ31
KNDJ40
KNDJ41
KNDJ50
KNDJ51
KNDJ60
KNDJ61
KNDJ70
KNDJ71
KNDJ80
KNDJ81
KNDJ90
KNDJ91
KNHB6*
KNHB7*
KNHC6*
KNHC7*
KABC01
KABC10
KABC20
KABC21
KABC30
KABC50
KABC60
KNAK4*

Kodetekst

Yderligere
kriterier

Prim. indsættelse af protese i finger- el. metakarpalled
Sek. indsæt. af protese i finger-/metakarpalled
Operationer på synovia og ledflader i håndled og hånd
Ledresektioner, artroplastikker, og artrodeser i håndled/hånd
Fasciotomi på håndled/hånd
Resektion el. excision af fascie i håndled/hånd
Lukket reposition af fraktur i os scaphoideum
Åben reposition af fraktur i os scaphoideum
Åben reposition af fraktur i anden håndrodsknogle
Ekstern fiksation af fraktur i os scaphoideum
Ekstern fiksation af fraktur i anden håndrodsknogle
Int. fiks. m. bioimplant. af fraktur i os scaphoideum
Int. fiks. m. bioimplant. af fraktur i an. håndrodsknogle
Int.fiks./tråd/stav/cerklage/stift, fraktur i os scaphoid.
Int.fiks/tråd/stav/cerklage/stift, fraktur i an. håndrodskn.
Int. fiks. m. marvsøm af fraktur i os scaphoideum
Int. fiks. m. marvsøm af fraktur i an. håndrodsknogle
Int. fiks. m. plade og skruer af fraktur i os scaphoideum
Int. fiks. m. plade/skruer af fraktur i an. håndrodsknogle
Int. fiks. m. skruer alene af fraktur i os scaphoideum
Int. fiks. m. skruer alene af fraktur i an. håndrodsknogle
Int. fiks. m. an./komb. metode af fraktur i os scaphoideum
Int. fiks. m. an./komb. metode af fraktur i anden håndrodsknogle
Anden kirurgisk frakturbeh. i os scaphoideum
Anden kirurgisk frakturbeh. i anden håndrodsknogle
Prim. indsættelse af protese i 1. metatarsofalangealled
Prim. indsættelse af protese i andet metatarsofalangealled
Sekundær indsættelse af protese i 1. metatarsofalangealled
Sekundær indsættelse af protese i andet metatarsofalangealled
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
Vertebroplastik

Side 2 af 5

Gruppe

Specialfunktion

Højt specialiserede funktioner
Traumatologi
Int. fiks. af bækken- og acetabulumfrakturer

Kirurgisk behandling af calcaneus- og talusfrakturer

Hofte- og knæalloplastik Periacetabulær osteotomi/hoftenær femurostetomi
Artroskopisk kirurgi og Rekonstruktion af forreste korsbånd ved børn
sportstraumatologi
Håndkirurgi

Håndledsalloplastikker

Diagnose- Kodetekst
kode

Procedurekode

Kodetekst

KNEJ39
KNEJ49
KNEJ69
KNEJ79
KNEJ89
KNHJ15
KNHJ35
KNHJ45
KNHJ55
KNHJ65
KNHJ75
KNHJ85
KNHJ95
KNHJ14
KNHJ34
KNHJ44
KNHJ54
KNHJ64
KNHJ74
KNHJ84
KNHJ94
KNEK59
KNFK59
KNGE41*
KNGE45*
KNGE51*
KNGE55*
KNDB0*
KNDB1*
KNDB2*
KNDB3*
KNDB4*
KNDB5*
KNDC0*
KNDC1*
KNDC2*
KNDC3*
KNDC4*
KNDC5*

Int. fiks. m. bioimplantat af fraktur i bækkenet
Int. fiks. m. tråd/stav/cerklage/stift af fraktur i bækkenet
Int. fiks. m. plader/skruer af fraktur i bækkenet
Int. fiks. m. skruer alene af fraktur i bækkenet
Int. fiks. m. an. el. komb. metode af fraktur i bækkenet
Åben reposition af fraktur i calcaneus
Int. fiks. m. bioimplantat af fraktur i calcaneus
Int. fiks. m.tråd/stav/cerklage/stift af fraktur i calcaneus
Int. fiks. m. marvsøm af fraktur i calcaneus
Int. fiks. m. plade/skruer af fraktur i calcaneus
Int. fiks. m. skruer alene af fraktur i calcaneus
Int. fiks. m. an./komb. metode af fraktur i calcaneus
Anden kirurgisk frakturbehandling i calcaneus
Åben reposition af fraktur i talus
Int. fiks. m. bioimplantat af fraktur i talus
Int. fiks. m.tråd/stav/cerklage/stift af fraktur i talus
Int. fiks. m. marvsøm af fraktur i talus
Int. fiks. m. plade/skruer af fraktur i talus
Int. fiks. m. skruer alene af fraktur i talus
Int. fiks. m. an./komb. metode af fraktur i talus
Anden kirurgisk frakturbehandling i talus
Periacetqabulær osteotomi
Osteotomia femoris eksl forlængelse/forkortning
Åben rekonstr. af forr. korsbånd i knæled u. fremm. mat.
Artroskop. rekonst. af forr. korsbånd i knæ u. fremm. mat.
Åben rekonstr. af forr. korsbånd i knæled m. fremm. mat.
Artroskop. rekonstr. af forr. korsbånd i knæ m. fremm. mat.
Prim. indsættelse af ucem. delprotese i håndled
Prim. indsættelse af cem. delprotese i håndled
Prim. indsættelse af ucem. totalprotese i håndled
Prim. indsættelse af af hybrid totalprotese i håndled
Prim. indsættelse af cem. totalprotese i håndled
Prim. indsættelse af interponeret protese i håndled
Sek. indsættelse af ucem. delprotese i håndled
Sek. indsættelse af cem. delprotese i håndled
Sek. indsættelse af ucem. totalprotese i håndled
Sek. indsættelse af hybrid totalprotese i håndled
Sek. indsættelse af cem. totalprotese i håndled
Sek. indsættelse af interponeret protese i håndled

Yderligere
kriterier

<15 år

Side 3 af 5

Gruppe

Specialfunktion

Fod-ankelkirurgi

Ankelalloplastik

Skulder-albue kirurgi

Primære og revisions-albuealloplastikker

Diagnose- Kodetekst
kode

Revisionsskulderalloplastik
Skulderartrodese

Rygkirurgi

Skapulopeksi/skapula crepitans
Thorakal diskusprolaps

Implantater (diskusproteser) ved degenerative nakke- og
rygsygdomme (udviklingsfunktion). Varetages i tæt
samarbejde med neurokirurgi - Cervikalt
Implantater (diskusproteser) ved degenerative nakke- og
rygsygdomme (udviklingsfunktion). Varetages i tæt
samarbejde med neurokirurgi - lumbalt

DM258B

Scapula crepitans

Procedurekode

Kodetekst

KNHB0*
KNHB1*
KNHB20
KNHB30
KNHB40
KNHB59
KNHC0*
KNHC1*
KNHC2*
KNHC3*
KNHC4*
KNHC59
KNCB*
KNCC*
KNBC*
KNBG39
KNBG49
KNBG59
KNBM99A
KABC04
KABC13
KABC23
KNAB90
KNAB91
KNAC90
KNAC91
KNAB93
KNAB94
KNAB96
KNAC93
KNAC94
KNAC96

Prim. indsættelse af ucem.t delprotese i ankelled
Prim. indsættelse af cem. delprotese i ankelled
Prim. indsættelse af ucem. totalprotese i ankelled
Prim. indsættelse af hybrid totalprotese i ankelled
Prim. indsættelse af cem. totalprotese i ankelledled
Prim. indsættelse af interponeret protese i ankelled
Sek. indsættelse af ucem. delprotese i ankelled
Sek. indsættelse af cem. delprotese i ankelled
Sek. indsættelse af ucem. totalprotese i ankelled
Sek. indsættelse af hybrid totalprotese i ankelled
Sek. indsættelse af cem. totalprotese i ankelled
Sek. indsættelse af interponeret protese i ankelled
Prim. indsættelser af ledprotese i albueleddet
Sek. indsættelser af ledprotese i albueleddet
Sek. indsættelser af ledprotese i skulder
Artrodese u. fiks. i skulder
Artrodese m. int. fiks. i skulder
Artrodese m. ekst. fiks. i skulder
Endosk. resekt. af bursa og evt. eksost., osteofyt på skapula
Perkut. endoskop. fjernelse af torakal diskusprolaps
Mikrokirurgisk fjernelse af torakal diskusprolaps
Åben operation for torakal diskusprolaps
Primær indsættelse af ledprotese i columna cervicalis
Primær indsættelse af ledprotese i columna cervicothoracalis
Sekundær indsættelse af do.

Yderligere
kriterier

Primær indsættelse af ledprotese i columna thoracolumbalis
Primær indsættelse af ledprotese i columna lumbalis
Primær indsættelse af ledprotese i columna lumboscaralis
Sekundær indsættelse af do.
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Gruppe

Specialfunktion

Diagnose- Kodetekst
kode

Procedurekode

Kodetekst

Børneortopædi

Klumpfødder

DQ660

Talipes equinovarus

Rhizotomier ved cerebral parese

DG809

Korrektion af deformitet af ankel/fod m. bløddele
Korr. af deformitet af ankel/fod m. ekst. el. int. fiks.
Fasciotomi på ankel/fod
Transposition af muskel i ankel/fod
Myotomi el. tenotomi i ankel/fod
Transposition af sene i ankel/fod
Epifysiodese i knæ/underben
Artrodese m. int. fiks. i subtalærled
Overskæring af spinal nerverod v. smerte el. funkt.forst.

Myelomeningocele

DQ05*

Paralysis cerebralis infantilis uden
specifikation
Spaltning af rygsøjle (Spina bifida)

KNHT39
KNHT49
KNHM09*
KNHL29
KNHL39
KNHL89
KNGK49
KNHG41
KABD50

Gasgangræn og nekrotiserende faciitis med behov for
hyperbar oxygenbehandling

DA480
DM725A (i
2011)
DM726 (fra
2012)

KNEK59
KNFK49
KNFK59
KNFL39
KNGK49
KNGL39
KNHG41
KNHG42
KNHL39
KNHL89
BGXA6*

Osteotomi i bækkenet
Epifysiodese på lårben
Osteotomi på lårben
Myotomi el. tenotomi i hofte/lår
Epifysiodese i knæ/underben
Myotomi el. tenotomi i knæ/underben
Artrodese m. Int. fiks. i subtalærled
Tripleartrodese med Int. fiks.
Myotomi el. tenotomi i ankel/fod
Transposition af sene i ankel/fod
Hyperbar iltbehandling

KNFQ39
KNFQ49

Indsættelse af osseointegreret fikstur i lår
Indsættelse af abutment i osseointegreret fikstur i lår

Andet

Knogleintegrerede femurproteser (udviklingsfunktion)

Gasgangræn
Fasciitis necroticans

Yderligere
kriterier

Nekrotiserende fasciitis
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