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Til endelig godkendelse

Koder til monitorering af varetagelse af specialfunktioner

* Stjerne angiver at alle underliggende koder inkluderes

Gruppe

Specialfunktion

Diagnose- Kodetekst
kode

Procedur Kodetekst
e-kode

Regionsfunktioner
Kræft

Behandling af nyrecancer

DC64*

KKAC*
KKAD*

Nefrektomier
Resektioner af nyre og nyrebækken

Urinvejssten

ESWL-behandling (trykbølgestenknusning)

KKAT*
KKBT*
KKCT*
KUKA*
KKAE12
KKAE01
KKAE11
KKAE97

ESWL behandlinger af nyre og nyrebækken
ESWL behandlinger af urinleder
ESWL behandlinger af urinblære
Retrograde ureteronefroskopier
Transluminal endoskopisk pyelolitotripsi
Perkutan endoskopisk nefrolitotomi
Perkutan endoskopisk pyelolitotomi
Anden perkutan endoskopisk fjernelse af konkrement i nyre eller
nyrebækken
Perkutan endoskopisk ureterolitotomi
Anden perkutan endoskop. op. for ureterkonkrement
Investigatio dynamica pelvis renis m. fl.

Kræft i nyre undtagen nyrebækken
(Neoplasma malignum renis excl. pelvis
renis)

Transluminal nefroskopi (endoskopisk undersøgelse af
nyrebækken - nefroskopi)
Perkutan stenfjernelse

Urologi på børn

KKBE01
KKBE97
ZZ1230ZZ1280
ZZ1290*

Urodynamiske undersøgelser på børn

Højt specialiserede funktioner
Prostatacancer
Kurativ behandling af prostatacancer (radikal
prostatektomi) (1000 pt.) inkl. laparoskopisk eller
robotassisteret radikal prostatektomi
Brachyterapi for prostatacancer
Kryobehandling af prostatacancer
Nyrecancer
Binyrekirurgi v kræft

Nefronbesparende kirurgi med kryo eller RFA ved
nyrecancer
Fjernelse af binyre med åben kirurgi eller laparoskopisk
teknik.

Peniscancer

Penisbevarende kirurgi og/eller lymfadenektomi.

Nedre urinvejs
dysfunktion (LUTS)
Nyre-insufficiens

Implantation af kunstig lukkemuskel hos mænd
Nyretransplantation på voksne

DC60*

Kræft i penis

Yderligere
kriterier

Voksne 15+ år
Voksne 15+ år
Voksne 15+ år

Børn < 15 år

Investigatio mictionis (tryk, flow, EMG)

KKEC*

Radikale prostatektomier

KKEV30
KKED80
KKEV32
KTKA30*

Implantation af radioaktive seeds i prostata
Perkutan kryoterapi af prostata
Implantation af kryoelementer i prostata
Perkutan vævsdestruktion i nyre

KBCA30
KBCA31
KBCA40
KBCA41
KKGD*
KPJD*
KKDK*

Enkeltsidig adrenalektomi
Endoskopisk enkeltsidig adrenalektomi
Dobbeltsidig adrenalektomi
dobbeltsidig adrenalektomi
Resektioner og vævsdestruktioner af penis
Excisioner af lymfeknuder
Implantationer af artificiel sfinkter i urinrør

KKAS00KKAS20

Autolog/allogen nyretransplantation

Endoskopis

Mænd
Voksne 15+ år
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Gruppe

Specialfunktion
Nyretransplantation på børn under 15 år

Diagnose- Kodetekst
kode

Procedur Kodetekst
e-kode

Yderligere
kriterier

KKAS00KKAS20

Børn < 15 år

Autolog/allogen nyretransplantation

Side 2 af 3

Gruppe

Specialfunktion

Diagnose- Kodetekst
kode

Procedur Kodetekst
e-kode

Yderligere
kriterier

Urologi på børn

Laparoskopiske indgreb ved retentio testes - bilateral
abdominal testisretention
Urinvejssten, herunder ESWL-behandling
(trykbølgestensknusning), transluminal nefroskopi og
perkutane stenfjernelser

DQ532

KKFH01

Perkutan endoskop. op. for kryptorkisme og retentio testis

Børn < 15 år

KKAT*
KKBT*
KKCT*
KUKA*
KKAE01
KKAE11
KKAE97

ESWL behandlinger af nyre og nyrebækken
ESWL behandlinger af urinleder
ESWL behandlinger af urinblære
Retrograde ureteronefroskopier
Perkutan endoskopisk nefrolitotomi
Perkutan endoskopisk pyelolitotomi
Anden perkutan endoskopisk fjernelse af konkrement i nyre eller
nyrebækken
Perkutan endoskopisk ureterolitotomi
Translum. endoskopisk ekstraktion af ureterkonkrement
Translum. endoskopisk løsning af ureterkonkrement
Translum. endoskopisk litotripsi af ureterkonkrement
Anden perkutan endoskop. op. for ureterkonkrement
An. translum. endoskop. op. for ureterkonkrement
Perkutan endoskopisk fjernelse af urinblærekonkrement

Børn < 15 år

Retentio testis bilateralis

KKBE01
KKBE12
KKBE22
KKBE32
KKBE97
KKBE98
KKCE01
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