
	

Hjælpeark til Neonatale Diagnosekoder, Procedurekoder og Tillægskoder 
V1.0. Alle klinisk relevante diagnose- og procedurekoder for den aktuelle indlæggelse skal angives som tidligere. Følgende 
koder er særligt vigtige, idet de dels indgår i kvalitetsindikatorer i Regionernes Database for Nyfødte, dels afgør gruppering til 
DRG refusion fra 1/1 2017. Husk behandlingsvarighedskoderne (ZPV- tillægskoder til behandlingskoderne), de er vigtige !  

□ Gestationsalder ved fødsel  DU_____D____   OBS: skal tilføjes som tillægskode til AKTIONSDIAGNOSEN. F.eks. 
DU36D3 for GA ved fødslen 36 uger + 3 dage. DU36DX for født i gestationsuge ca. 36, termin usikker (X = usikker). 
□ Præmatur (DP073) = GA ved fødsel  under 37+0 □ Immatur (DP072) = GA ved fødsel under 28+0 

□ Lav fødselsvægt = FV under 2500 g (DP071) □ Ekstremt lav fødselsvægt= FV under 1000g (DP070) 
Procedurekoder med tillægskoder, som skal registreres, hvis de er opfyldt (”Modifikatorer” i Sundhedsplatformen) 

□ Fototerapi af nyfødte (BNGC0)                    □  Mere end 1 døgn  (ZPVB2) 
□ Behandling med gastro-intestinal sonde (BIAD)            □ Mere end 1 døgn  (ZPVB2) 
□ Parenteral ernæring (BUAL)                                       □ Mere end 3 døgn (ZPVB2B)       
□ Iltbehandling (BGXA5)                                                   □  Mere end 1 døgn  (ZPVB2) 

□ CPAP (BGFC32)                                       □ Mere end 1 døgn  (ZPVB2)      □ Mere end 7 døgn (ZPVB3)      

□ Respirator (BGDA0, brug ikke BGDA)    □ Mere end 6 timer (ZPVB0)     □ Mere end 2 døgn  (ZPVB2A)       

Procedurekoder, som ikke kræver tillægskoder  

□ Kombinationsbehandling m. vasoaktive og hjertestimulerende farmaka (BFHC95)  

□ Kombinationsbehandling m. hjertestimulerende farmaka (BFHC92) 

□ CVK / NVK / longline: anlæggelse af og/eller behandling med væske / blodprodukter / medicin gennem dette (BMBZ51) 
□ ECMO (BGXA2) □ NO (BGXA71) □ Kølebehandling (BMFL38B) 

□ Surfaktant (BGHF el. BGHF1) □ Pleurapunktur (KGAA96) □ Pleuradræn (KGAA10) 

□ Ascitestømning (KTJA10B) □ CVK anlæggelse (BMBZ51) □ CVK skift (BMBZ61) 

□ Prostaglandininf. (BKHD50) □ Hæmodialyse (BJFD02) □ Udskiftningstransfusion (BOQA5) 

□ Plasmaferese (BOQP0) □ Akut hæmodialyse(BJFD00) □ Kontinuerlig v-v-diahæmofiltration (BJFD02) 

Yderligere koder påkrævet ved intensivkodning 

□ Intensiv behandling (NABB)    □ Mere end 3 døgn (ZPVB2B)    

□ Hjertemassage (BBFA6) □  ICP-monitorering (IntraCranial Pressure Monitoring) (ZZ0501)  

Sygeplejekoder: Alle børn indlagt på børne-/neonatalafdeling fra fødegang, sectiostue eller obstetrisk opvågning 

□ Indlæggelsestemperatur, målt inden for 30 minutter efter indl. fra fødegang, sectiostue, eller opvågning 
       ZZ0254 + tillægskode (VPK-kode)for temperaturen. Eksempelvis VP36K9 for temperatur 36,9 grader.  

□ Smertescoring efter COMFORTneo-skala inden for 24 timer efter fødslen.  
       ZZV008A1 + tillægskode (VPH-kode)for temperaturen. Eksempelvis VPH0020 for smertescore  20. 

□ Hud-mod-hud kontakt  i mindst 60 minutter inden for 6 timer efter fødslen ved GA over eller lig 28+0 (BKVC2) 

□ Fuld amning etableret ved udskrivelse til hjem eller ved afslutn. af THO/TUT inden for 44 postmenstr. uger (ZZP0004E) 
Trivsel ved udskrivelse eller afslutning af tidligt hjemmeophold (THO/TUT) 

□ Legemsvægt ZZP0004B + VPK-kode (eksempel VPK2K257 for vægten 2,257 kg) 

□ Længde ZZP004C + VPK-kode (eksempel VPK52K3 for længden 52,3 cm) 

□ Hovedomfang ZZP0004D + VPK-kode (eksempel VPK36K8 for  hovedomfanget 36,8 cm) 


