Klassifikation av kirurgiska åtgärder
för Hysterektomi
Operationskod Beskrivning
LCD00
LCD01
LCD04
LCD10
LCD11
LCD30
LCD31
LCD40
LCD96
LCD97
LCC10
LCC11
LEF13
MCA30
MCA33
O82.2,O822,O82,2
7210
7211
7220
7221
7222
7223
7228, 7229
7261
7262
7263
7467
7890

Hysterektomi, via laparotomi
Total laparoskopisk hysterektomi (TLH)
Laparoskopisk hysterektomi (LH), Laparoskopisk delning av a. uterina följt av
vaginal operation av kardinalligament och vaginaltopp
Vaginal hysterektomi
Laparoskopiskt assisterad vaginal hysterektomi (LAVH),Laparoskopisk
delning av strukturer ovanför a. uterina följd av vaginal hysterektomi
Radikal hysterektomi, via laparotomi (Wertheim-Meigs, Okabayashi)
Radikal laparoskopisk hysterektomi (RLH)
Radikal vaginal hysterektomi, Vaginal hysterektomi, exstirpation av
parametrier, körtelutrymning,resektion av vagina
Annan hysterektomi, via laparotomi
Annan laparoskopisk hysterektomi
Supravaginal uterusamputation, via laparotomi Exkl. Supravaginal
uterusamputation vid kejsarsnitt (Porro) MCA30
Laparoskopisk subtotal hysterektomi (LSH)
Supravaginal uterusamputation, laparoskopisk
Fullständig prolapsplastik med vaginal hysterektomi
Abdominalt kejsarsnitt med supravaginal uterusamputation (Porro)
Abdominalt kejsarsnitt med hysterektomi
Kejsarsnitt och samtidig hysterektomi
Laparotomi + resektion av uterus
Laparatomi + supravaginal uterusamputation
Laparotomi + hysterektomi + ev exstirpation av annexa
Laparotomi + hysterektomi + exstirpation av annexa utan medtagande av
parametrierna + resektion av vagina
Laparotomi + hysterektomi + exstirpation av annexa och parametrier +
körtelutrymning + resektion av vagina
Laparotomi + hysterektomi + exstirpation av parametrier + körtelutrymning +
resektion av vagina
Andra operationer av hithörande art
Uterusresektion eller supravaginal amputation
Vaginal hysterektomi + ev exstirpation av annexa
Vaginal hysterektomi + exstirpation av parametrier + lymfkörtelutrymning + ev
resektion av vagina
Fullständig prolapsplastik med hysterektomi (+ev existirpation av annexa)
Abominalt kejsarsnitt+hysterktomi (operastion enligt Porro)

OBS: Vi har inte beaktat operationskoder: LCD02 och LCD03 som hysterektomi, eftersom meningen
av dessa koder var otydliga för oss.

Klassifikation av kirurgiska åtgärder
för Ooferektomi
Operationskod Beskrivning
LAE
LAE10
LAE11
LAE20
LAE21
LAF
LAF00
LAF01
LAF10
LAF11
LAF20
7020
7021
7022
7030
7031
7032

Ooforektomi
Unilateral ooforektomi
Laparoskopisk unilateral ooforektomi
Bilateral ooforektomi
Laparoskopisk bilateral ooforektomi
Salpingo-ooforektomi
Unilateral salpingo-ooforektomi
Laparoskopisk unilateral salpingo-ooforektomi
Bilateral salpingo-ooforektomi
Laparoskopisk bilateral salpingo-ooforektomi
Transvaginal salpingo-ooforektomi,Tilläggskod för bilateral operation, se ZXA
Ensidig ooforektomi
Dubbelsidig ooforektomi
Exstirpation av ovarialrest (efter föregående ooforektomi på andra sidan
Ensidig salpingo - ooforektomi
Dubbelsidig salpingo - ooforektomi
Ensidig salpingo – ooforektomi (efter föregående salpingo-ooforektomi på
andra sidan

