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Kodning i familieambulatorier
Ved forløb i familieambulatorium registreres forløbet i LPR3 med et
selvstændigt forløbselement, under forløbslabel ALAL90 ”Andre forløb”. Hertil
knyttes patientens kontakter med familieambulatoriet.
For øvrige kontakter i graviditet, fødsel og puerperium, se DSOG’s
kodevejledning.
Graviditets aktionsdiagnose
For kvindens ambulante kontakter, og ved evt indlæggelse i graviditeten, vælges altid én af nedenstående som
aktionsdiagnose. Komplicerende sygdomme eller tilstande registreres som bidiagnoser, i vilkårlig rækkefølge.
Fødselskontakten kodes som vanligt med en aktionsdiagnose i intervallet DO80*-84*, og øvrige diagnoser som
bidiagnoser.
Diagnose
DZ340

Graviditet, førstegangsfødende

Kriterier og anvendelse

DZ348A

Graviditet, flergangsfødende

DZ348B

Graviditet, paritet ukendt

DZ358M*

Graviditet ved rusmiddelproblematik

Aktionsdiagnose ved
førstegangsfødende
Aktionsdiagnose ved
flergangsfødende
Må kun anvendes hvis pariteten er
ukendt.
Aktionsdiagnose når rusmiddelforbrug
er årsag til kontakten

Eksempler:
1. Førstegangsfødende følges pga medicinsk behandlet depression, ingen andre risici. Graviditetskontakter kodes
med DZ340 som aktionsdiagnose, og DO993B2 som bidiagnose.
2. Førstegangsfødende følges pga cannabisforbrug indtil graviditetsuge 25. Ingen andre risici eller sygdomme.
Graviditetskontakter kodes med aktionsdiagnose DZ358M12, og DZ340 som bidiagnose.
3. Flergangsfødende følges pga alkoholforbrug i graviditeten. Er desuden sectio antea og er gravid med dichoriske
gemelli. Graviditetskontakterne kodes med aktionsdiagnose DZ358M10. Bidiagnoser er DZ358E, DZ348A og
DO300C.
4. Flergangsfødende følges pga angsttilstand (diagnose stillet af psykiater). Har desuden hypothyroidisme.
Graviditetskontakter kodes med aktionsdiagnose DZ348A. Bidiagnoser DO992B og DO993B3.

Risikofaktorer
Risikofaktorer skal kun registreres hvis de har betydning for aktuelle graviditet, og skal registreres som bidiagnose på
fødselskontakten.
Den gravides (cigaret-) rygestatus registreres obligatorisk på fødselskontakten, derfor behøver man ikke på
graviditetskontakter at registrere med bidiagnose DZ358M18 (Tobaksforbrug i aktuel graviditet).
Diagnose
DZ038O +

Observation pga. mistanke om sygdom i
forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel

DZ357

Graviditet med sociale problemer

DZ358M1*

Rusmiddelforbrug i aktuel graviditet
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Kriterier og anvendelse
Årsag (diagnose) skal altid
angives som tillægskode. Koden
bruges kun ved indlæggelse.
Hvis mistanke om en
sygdom/tilstand i et ambulant
forløb frafaldes, kodes dette ikke.
Som indikation for ekstra omsorg
eller intervention
Der findes et stort antal specifikke
koder for rusmiddelforbrug, se
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nedenfor. Der skal kodes så
præcist som muligt med DZ358M*
som aktionsdiagnose, evt med
flere bidiagnoser.
Der kodes med DZ358M1* når pt
opfylder kriterierne for inklusion i
FA.
Ved smerteproblematik kodes
med relevant bidiagnose, feks
DR522S (Kroniske smerter UNS)
eller DS134C (Whiplash-syndrom)
DZ358M10
DZ358M11
DZ358M11B
DZ358M11H
DZ358M11M
DZ358M11P
DZ358M12
DZ358M13
DZ358M14
DZ358M15
DZ358M16
DZ358M17
DZ358M2

Alkoholforbrug i aktuel graviditet
Opioidforbrug i aktuel graviditet
Forbrug af buprenorfin i aktuel graviditet
Forbrug af heroin i aktuel graviditet
Forbrug af metadon i aktuel graviditet
Forbrug af andet opiat i aktuel graviditet
Cannabisforbrug i aktuel graviditet
Benzodiazepinforbrug i aktuel graviditet
Barbituratforbrug i aktuel graviditet
Kokainforbrug i aktuel graviditet
Amfetaminforbrug i aktuel graviditet
Forbrug af andet centralstimulerende stof eller
psykoaktivt middel i aktuel graviditet
Svangrekontrol pga rusmiddelforbrug før aktuel
graviditet

DZ358M3

Graviditet med rusmiddelforbrug hos relateret
person

DZ358R

Anamnese med spiseforstyrrelse

Rusmiddelforbrug ophørt < 2 år før
graviditetens indtræden.
Der findes et stort antal
DZ358M2*-koder der specificerer
hvilken type rusmidler der var tale
om. Se SKS browser, hvis man
ønsker at specificere.
Rusmiddelforbrug hos partner.
Som indikation for ekstra omsorg
eller intervention
Som indikation for ekstra omsorg
eller intervention

Psykiske sygdomme
DO993B +

Psykisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel
eller barselsperiode

Relevant DF-diagnose fra
psykiatri-spektret tilføjes som
bidiagnose (se nogle nedenfor,
eller se SKS-browseren for flere).
Der registreres kun med psykisk
sygdom når pt. er i medicinsk
behandling, eller har en diagnose
stillet af psykiater eller psykolog.

DO993B1
DO993B2
DO993B3
DO993B4
DO993B5
DF219
DF319
DF429
DF431

Skizofreni som komplicerer graviditet, fødsel eller
barselsperiode
Depression som komplicerer graviditet, fødsel eller
barselsperiode
Angsttilstand som komplicerer graviditet, fødsel
eller barselsperiode
Spiseforstyrrelse som komplicerer graviditet, fødsel
eller barselsperiode
Hyperkinetisk forstyrrelse som komplicerer
graviditet, fødsel eller barselsperiode
Skizotypisk sindslidelse UNS
Bipolar affektiv sindslidelse UNS
Obsessiv-kompulsiv tilstand UNS
Posttraumatisk belastningsreaktion
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ADHD
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DF439
DF6031

Belastningsreaktion UNS
Emotionelt ustabil personlighedsstruktur af
borderline type

Procedurekoder
jordemødre
BKUA22A0
BKUA22A4
BKUA22A5
BKUA22B0
BKUA22B4
BKUA22B5
BKUA31A
BKUA37M

Første udvidet jordemoderkonsultation,
rusmiddelproblematik
Første udvidet jordemoderkonsultation, psykisk
problemstilling
Første udvidet jordemoderkonsultation, sociale
problemer
Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation,
rusmiddelproblematik
Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, psykisk
problemstilling
Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, sociale
problemer
Fødsels- og forældreforberedelse, individuel

Individuel undervisning eller feks
ved rundvisning på fødegang

Efterfødselssamtale med jordemoder ved
rusmiddelproblematik

Procedurekoder
læger
BKUA7M

Speciallægekonsultation ved rusmiddelproblematik i
graviditet

BKUA1B

Planlagt graviditetskonsultation ved obstetriker

Denne kode skifter navn til
”Lægekonsultation i
familieambulatorium i graviditet”

Procedurekoder
Alle faggrupper
BVAA7
BVAA70
BVAA8
BKUW11
ZZ0184
ZZ0190
AAF6

Samtale om fødselsforløb
Samtale ved dødfødsel
Samtale med patient om sociale forhold
Samtale med psykolog vedrørende graviditet og
fødsel
Underretning til kommunen jfr. Serviceloven § 153
Tværfaglig konference
Hjemmebesøg

AAF7

Udebesøg

ZZ1288
BJCA2
BJCA3
BJCD00
BJCD01

Urinscreening for rusmidler
Antikonception med P-sprøjte
Antikonception med subkutant implantat
Antikonception med kobberspiral
Antikonception med hormonspiral

Socialrådgivers samtale med pt.
Samtale med psykolog

Jdm og/eller læge skal også kode
med relevant BKUA*-kode
Ved besøg på institution,
psykiatrisk afdeling mv.
Jdm og/eller læge skal også kode
med relevant BKUA*-kode

P-stav

Ved genindlæggelse efter fødslen pga psykisk problemstilling kodes med
relevant aktionsdiagnose
DO993B*

Psykisk sygdom som komplicerer graviditet, fødsel
eller barselsperiode
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Relevant komplikation
(f.eks.angsttilstand DO993B3)
kodes som aktionsdiagnose.
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Til aktionsdiagnosen tilføjes
tillægskode DU99DY (Efter
fødslen (post partum))

Puerperiet (indenfor 8 uger efter fødslen)
DZ3931

Postpartum undersøgelse pga rusmiddelforbrug i
graviditet

DZ3933

Postpartum undersøgelse pga rusmiddelforbrug
hos relateret person

DZ3939

Postpartum undersøgelse ved mistanke om
rusmiddelproblematik UNS

Der findes et stort antal DZ3931*koder der specificerer hvilken type
rusmidler der var tale om. Se
SKS-browseren, hvis man ønsker
at specificere.
Rusmiddelforbrug hos partner,
som indikation for ekstra omsorg
eller intervention
Som indikation for ekstra omsorg
eller intervention

Kodning af nyfødte, som prænatalt har været eksponeret for rusmidler.
De mest almindelige koder er nævnt her, se SKS-browseren for flere
DZ071A
DZ071B1
DZ071B2
DZ038M

Prænatal eksposition for alkohol
Prænatal eksposition for opioid
Prænatal eksposition for cannabis
Observation pga. mistanke om prænatal
rusmiddeleksposition

Procedurekoder
nyfødte
ZZ0149WB
ZZ0150

Børneundersøgelse
Journaloptagelse

ZZ0149M

Opfølgning af barn med prænatal
rusmiddelproblematik
Tværfaglig konference

ZZ0190

Ved psykolog eller speciallæge
Kun ved første konsultation,
registreres sammen med
procedurekode for speciallæge
eller psykolog

Se også DSOG’s øvrige obstetriske kodevejledning.
Link til SKS-browseren: http://www.medinfo.dk/sks/brows.php

Henvendelse vedrørende ønsker om nye koder, spørgsmål til kodelisten mv kan rettes til:
Lone Krebs
Lene Friis Eskildsen
Richard Farlie

lone.krebs@dadlnet.dk
lene.friis.eskildsen@regionh.dk
richard.farlie@vest.rm.dk
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