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Registrering af aborter  

 

 

 

 

 

 

 

 

Provokeret abort før 12 uger 
Ydelser 

BKHD401A Medicinsk induceret tidlig abort med mifepriston 200 mg   

BKHD411G Medicinsk induceret tidlig abort med misoprostol 0,8 mg   

KLCH03 Provokeret abort ved vakuumaspiration   

ZZ4230 Graviditetsbestemmelse, Se-HCG 

UXUD82 Transvaginal UL-undersøgelse af genitalia feminina   

 
Andre ydelser, komplikationer til ovenstående: 

KLCH13 
Vakuumaspiration af uterus ved medicinsk induceret abort  
 
(efter medicinsk abort, ved on-going graviditet, husk diagnose DO088J) 

KLWW00 

Re-evakuation af livmoder efter provokeret abort  
 
(efter kirurgisk abort, pga retineret væv DO088L, blødning DO081G, retineret væv + endometrit 
DO080B, eller pga ongoing grav DO088K) 

KMBA00 
Vakuumaspiration efter fødsel eller abort  
 
(efter medicinsk abort, pga retineret væv DO088L, eller blødning DO081G) 

Diagnoser 

DO049 Fremkaldt abort før 12 graviditetsuger, komplet eller ikke specificeret uden komplikation 

DO081G Blødning efter abort (som indikation for evac eller medicinsk behandling) 

DO088J Fortsat graviditet efter forsøg på medicinsk abort   

DO088K Fortsat graviditet efter forsøg på kirurgisk abort   

DO088L Retineret væv efter abort   

 
Diagnose for ambulant efterforløb 
DZ098A Kontrolundersøgelse efter medicinsk tidlig abort   

Missed abortion 
Ydelser 

BKHD52 Behandling med antiprogesteron og prostaglandin 

KMBA00 
Vakuumaspiration efter fødsel eller abort  
 
(efter medicinsk behandlet abort, pga retineret væv DO088L, eller blødning DO081G) 

KMWW00 Re-evacuatio uteri efter fødsel eller spontan abort   

Diagnose 

DO021 Graviditet med dødt retineret foster 

Ekstrauterin graviditet 
Ydelser 

Generelt 
Der vælges forløbselement AHH 16, med forløbslabel ”Graviditet, fødsel og barsel”. 
 
I ambulant kontakt forud for abort kodes med DZ322 ”Undersøgelse forud for provokeret abort”. 
 

Når mifegyne og/eller cytotec udleveres, kodes dette i ”Ydelseskodning” (se ydelser nedenfor).  
Der vælges relevant aktionsdiagnose i diagnoselisten (se diagnoser nedenfor), og diagnosen knyttes til den 
relevante patientkontakt.  
Hermed udløses Resultatindberetning (som er en række obligatoriske oplysninger, bla GA, i indberetningen til 
LPR). Se pixi. 
 
Henvisningsdiagnose (feks ”Uønsket graviditet” DZ324) ”løses” i diagnoselisten.  
 
Eventuelle komplikationer (DO08*-koder) registreres som bidiagnoser.  
Ved ny patientkontakt pga. komplikation i efterforløbet anvendes komplikationsdiagnose DO08* som 
aktionsdiagnose. 
 
Hvis pt kommer til ambulant efter-kontrol ”løses” abort-diagnosen i diagnoselisten, og der kodes med DZ098A 
”Kontrolundersøgelse efter medicinsk tidlig abort”. Denne diagnose knyttes til den korrekte patientkontakt. 
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KLBC12 
Fjernelse af tubagraviditet ved salpingektomi (husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, 

venstre tul2) 

KLBC20 
Fjernelse af tubagraviditet med salpingotomi  (husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, 
venstre tul2) 

KLBC21 
Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet med salpingotomi  (husk tillægskode for angivelse af side: 
højre tul1, venstre tul2) 

BKHE8 Behandling med methotrexat ved ekstrauterin graviditet 

Diagnose 

DO009 
Ektopisk graviditet UNS.  
 
OBS. Der findes et stort antal specificerede koder (DO00*- DO008*) se evt SKS-browseren 

Mola 

Diagnose 

DO019 
DO010 
DO011 

Mola UNS  
Mola hydatidosa complete 
Mola hydatidosa incompleta 
OBS. Der findes et stort antal specificerede koder (DO010-DO019*) se evt SKS-browseren  

AZCA1 
ny anmeldelsespligtig sygdom, ikke tidligere fuldt anmeldt af afdelingen 
 
Når der registreres med diagnoser for Mola, er AZCA*-koder obligatoriske. Se pixi. 

AZCA4 sygdommen tidligere fuldt anmeldt af afdelingen   

Spontan abort 
Bemærk: Ved sene spontane aborter efter 16 uger skal også tilføjes (som tillægskode til diagnosen) hvorvidt der var 
mistanke om misdannelser hos fosteret 

Ydelser 

BKHD30         Medicinsk vestimulation med prostaglandin 

Diagnose 

DO039 

Komplet eller ikke specificeret spontan abort uden komplikation 
 
OBS. Der findes et stort antal specificerede koder (DO03*) se evt SKS-browseren.  
Ved indgreb pga komplikationer kodes med ovenstående DO08*- diagnoser. 

Sene aborter  
OBS. Ved abort hvor fosteret kvitteres > GA 21+6, eller hvor fosteret viser livstegn (uanset GA), kræves fuld 
fødselsindberetning. Der registreres i disse tilfælde med DO836 eller DO846 som aktionsdiagnose, samt abortkode 
DO050 eller DO059 som bidiagnose.  
Ved aborter efter 12 uger skal også tilføjes som tillægskode hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos 
fosteret.  
Hvis misdannelser eller mistanke om misdannelser registreres RGAH01 eller RGAH03 samt DQ*- diagnose (begge 
som tillægskode) 

Ydelser 

BKHD44 Medicinsk induceret sen abort med antiprogesteron 

BKHD45 Medicinsk induceret sen abort med prostaglandin 
Diagnoser 
 

DO050 Fremkaldt abort efter 12 graviditetsuger uden samrådstilladelse ved fare for kvindens liv eller helbred 

DO059 Fremkaldt abort efter 12 graviditetsuger med samrådstilladelse   

Andre ydelser 
NAAD0B Epidural blokade til smertelindring   

NAAC Generel anæstesi 

BPMD01C Rhesusprofylakse efter afsluttet graviditet 

KMBA00 
Vakuumaspiration efter fødsel eller abort (efter medicinsk abort, pga retineret væv DO088L, eller 
blødning DO081G) 

KMBA03 Udskrabning efter fødsel eller abort 

BJCZ00 Indlæggelse af spiral med kobber   

BJCZ01 Indlæggelse af spiral med hormon   

Ved spørgsmål kontaktes Birger Breum (3862 1911), Mads Breining (3862 1834), Stine Anthony (2036 2841) eller Lene Friis 

Eskildsen (2036 2825) 


