Procedureliste

Biopsi og punktur af bryst (KTHA og KTQX)
KTHA10 Biopsi (A Stereotaktisk biopsi B FNAC, C Tru-cut biopsi)
KTHA20 Drænanlæggelse og eller aspiration af pus/hæmatom
KTHA30 Cystepunktur
KTQX00 Hudbiopsi (eks. Stansebiopsi)

Operationer på hud og underhud / behandling af sår på truncus (KQB)
KQBA00 Serompunktur
KQBA05 Sårrevision på grund af nekrose
KQBB10 Sårskift
KQBE30 Excision og korrektion af postoperativt ar på truncus (eks ”æseløre”)

Mindre operationer på bryst (KHAA)
KHAA00 Incision
KHAA01 Sutur af bryst
KHAA10 Incisionsbiopsi

Delvis fjernelse af bryst (KHAB)
KHAB00 Excision af tumor, fistel eller fremmedlegeme
A Nålevejledt excision
B Excision af efterladt patologisk væv i bryst (reoperation p.g.a insuff. margin)
KHAB10 Excision af enkelt mælkegang (Babckock)
KHAB20 Excision af ductus lactiferi
KHAB30 Konusexcision
KHAB40 Segmentresektion/lumpektomi
A Nålevejledt

Fjernelse af bryst (KHAC)
KHAC10 Subkutan mastektomi med bevarelse af papil
KHAC15 Subkutan mastektomi inklusiv papil
KHAC 20 Simpel/total mastektomi
KHAC25 Modificeret radikal mastektomi
KHAC30 Fjernelse af overtallig bryst/mamil

Excision af lymfeknuder (PJD)
KPJD42 Diagnostisk excision af axilllære lymfeknuder
A Åben excision niveau I og II
C Excision af Sentinel node
E Endoskopisk excision
KPJD52 Terapeutisk excision af axillære lymfeknuder (nivaeu I-II evt III)

KPJD 41 Excision af cervikale lymfeknuder
KPJD 46 Excision af parasternel lymfeknude
C Excision af parasternal sentinel node

Hel eller delvis Rekonstruktion af bryst (KHAE)
KHAE00 Rekonstruktion med protese
KHAE99B Rekonstruktion af bryst med reduktion (onkoplastik)***
KHAE10 Rekonstruktion med transplantat eller lap tillægskode KYQH* (***) (benyttes ved fuld og ved delvis rekonstruktion d.v.s.
onkoplastik)
KHAE99C Rekonstruktion af bryst ved omplacering (onkoplastik )*** evt tillægskode KZZR*(***)

Korrigerende operationer på bryst (KHAD) (Onkoplastik)
KHAD30 Reduktion af bryst med flytning af areola
KHAD35 Reduktion af bryst med transplantation af areola
KHAD40 Mastopeksi
KHAD50 Fjernelse af protese
KHAD99 Anden mammaplastik
A Korrektion af modsidige mamma

Operationer ved lokalt recidiv (KHAF)
KHAF00 Excision af lokalt recidiv
KHAF10 Excision af lokalt recidiv og pålægning af split skin
KHAF20 Excision af lokalt recidiv og rekonstruktion med protese
KHAF99 Anden operation ved lokalt recidiv

Reoperationer (med udløsende operationsprocedure som tillægskode)
KHWC00 Reoperation ved infektion efter operation på bryst
KHWE00 Reoperation ved blødning efter operation på bryst
KHWA00 Reoperation på grund af sårruptur/revision af nekrose
KQBE30 Excision og korrektion af postoperativt ar på truncus (eks ”æseløre”)

Antineoplastisk behandling (BWHC)
BHWC1 Behandling med antiøstrogen
BHWC2 Behandling med enzymhæmmere

