10. maj 2022
ASØ, eSundhed

Afgrænsning af plastikoperationer
Opgørelsen ”Plastikoperationer” på eSundhed er foretaget på basis af Landspatientregisteret
og Sygesikringsregisteret ved udtræk på følgende operationskoder og ydelseskoder/
specialekoder:

Tabel 1

Afgrænsning af plastikoperationer

Plastikoperation

Operationskoder - Landspatientregisteret

Brystforstørrende
operation

KHAD00 Forstørrelse af bryst
KHAD10 Forstørrelse af bryst med protese

Brystløft (mastopeksi)

KHAD40 Mastopeksi
KHAD40A Udvidet mastopeksi
KHAD40B Udvidet mastopeksi med autolog augmentation

Brystreduktion

*KHAD20 Liposuktion af bryst
*KHAD25 Excision af brystkirtel hos mand
KHAD30 Reduktion af bryst m. flytning af
areola
KHAD35 Reduktion af bryst m. transplantation af areola

Fjernelse af brystimplantat**

**KHAD50 Fjernelse af brystprotese
**KHAD60 Udskiftning af brystprotese

Operation for inverteret brystvorte**

**KHAD45 Operation for inversion af
brystvorte

Ansigts- og halsløft**

**KQAJ20 Subperiostal ansigtsløftning
**KQAJ25 Ansigtsløftning med video-endoskop
**KQAJ30 Anden form for ansigtsløftning

Øjenbrynsløft**

**KQAJ10 Løft af øjenbryn
**KQAJ15 Løft af øjenbryn med video-endoskop
**KCBJ50 Operation for øjenbrynsptose

Ydelseskoder/Specialekode
- Sygesikringsregisteret

5001, 5101 (speciale 23): Hhv.
Gynækomasti (fjernelse af
brystkirtelvæv)
5002, 5102 (speciale 23): Gynækomasti med liposuction

**3019, 3119 (speciale 19):
Operation for Ptosis supercilii
(øjenbrynsptose)
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Operation for
hængende øjenlåg

KCBB10 Excision af slap hud på øjenlåg
KCBB15 Operation af fedthernie i øjenlåg
KCBB20 Korrektion af løs hud og resektion
af fedthernie i øjenlåg

Maveløft (abdominalplastik)

KQBJ30 Korrektion af abdomen pendens
**KQBJ30A Abdominalplastik
KQBJ30B Abdominalplastik med adressering af pubis
KQBJ30C Panniculektomi

Kønslæbereduktion
(vulvaplastik)

KLFE10 Vulvaplastik

Excision af løs hud på
overekstremitet (inkl.
brachioplastik)

KQCE00 Excision af hud på overekstremitet
KQCE00A Operation for syndaktyli på
hånd
KQCE00C Fluorescensvejledt excision af
hud på overekstremitet
**KQCJ05 Korrektion af slap eller overskydende hud og underhud på overekstremitet
KQCJ05A Brachioplastik
**KQCJ10 Resektion af underhud på overekstremitet
**KQCJ99 Anden æstetisk korrektion af
hud på overekstremitet

Excision af løs hud på
underekstremitet
(ekskl. inderlårsplastik)**

**KQDE00 Excision af hud på underekstremitet
**KQDE00A Operation for syndaktyli på
fod
**KQDE00C Fluorescensvejledt excision af
hud på underekstremitet
**KQDJ05 Korrektion af slap eller overskydende hud og underhud på underekstremitet
**KQDJ10 Resektion af underhud på underekstremitet
**KQDJ99 Anden æstetisk korrektion af
hud på underekstremitet

Inderlårsplastik

KQDJ05A Inderlårsplastik

Fedtsugning

KQAJ00 Liposuktion på hoved/hals
KQAJ00A Liposuktion på hoved

3122 (speciale 23): Øjenlågsoperation, pr. øje
3009, 3109 (speciale 19):
Operation for blefarokalasis
(løs hud på øjenlågene)
**3020, 3120 (speciale 19):
Pentagonal excision af øjenlåg
(fjernelse af hud på øjenlåget)

3124, 3224 (speciale 07):
Hymenal- eller vulvaplastik
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KQAJ00B Liposuktion på hals
KQBJ00 Liposuktion på truncus
KQCJ00 Liposuktion på overekstremitet
KQDJ00 Liposuktion på underekstremitet
KQXJ00 Liposuktion u. angivelse af lokalisation
KQXJ00A Liposuktion af lap
Plastik af ydre øre

KDAD30 Plastik på ydre øre

5001, 5101 (speciale 21):
Operation for stritøre
5003, 5103 (speciale 23):
Korrektion af øredeformitet
(stritøre)

Næsekorrektion**

**KDHB05 Excision af ydre næse

**3011 (speciale 21): Operation af ydre næse, samt behandling af næsefraktur

Hårtransplantation**

**KQAF00 Operation for hårtab på skalp

Korrektion af
slap eller overskydende
hud/underhud
på ryg/glutealt

** KQBJ05 Korrektion af slap eller overskydende hud/underhud på ryg/glutealt
KQBJ05A Korr. af slap el. overskydende
hud/underhud på øvre ryg
KQBJ05B Korr. af slap el. overskydende
hud/underhud på nedre ryg
KQBJ05C Korr a slap el o.sk. hud/underhud glutealt (gluteal plastik)

Kilde:

Sundhedsdatastyrelsens SKS-browser, vers 4.06: https://medinfo.dk/sks/brows.php?s_nod=0
Dokumentation af sygesikringsregisteret: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationalesundhedsregistre/sundhedsoekonomi-og-finansiering/sygesikringsregisteret

Note:

* angiver nye koder, der er medtaget i opgørelsen i forbindelse med opdateringen i marts 2016. Udvidelsen med de to nye
koder betyder, at tallene for brystreduktion vil være højere end i opgørelser trukket før opdateringen i marts 2016.
** angiver nye koder, der er medtaget i opgørelsen i forbindelse med opdateringen i maj 2022. Udvidelsen med de nye
koder betyder, at tallene for de givne operationstyper vil være højere end i opgørelser trukket før opdateringen i maj
2022.
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