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ZPP-koder i somatikken 

Opdateret d. 5. januar 2021 

Udeblivelse: Patienten møder ikke op 

SKS-kode Tolkning 

ZPP30 Patienten udebliver  

Aflysning: Inden patienten er mødt 

SKS-kode Tolkning 

ZPP31 Patienten melder afbud 0-1 dag før 

ZPP38A Patienten melder afbud 2 eller flere dage før 

ZPP33F Aflyst af sygehuset 0-1 dag før 

ZPP38R Aflyst af sygehuset 2-14 dage før 

ZPP38C Aflyst af sygehuset 15 eller flere dage før 

ZPP38D Aflyst pga. konflikt (strejke og/ eller lockout). 

ZPP32 Aflyst af sygehuset 0-1 dag før – fordi patienten vurderes ikke 

at være i stand til at gennemføre proceduren, inkl. indlæg-

gelse på egen/ anden afdeling 

ZPP38B Aflyst af sygehuset 2 eller flere dage før - fordi patienten vur-

deres ikke at være i stand til at gennemføre proceduren, inkl. 

indlæggelse på egen/ anden afdeling 

ZPP38H Aflyst på grund af patientens død 

ZPP38J Aflyst på grund af omvisitering (frit og udvidet frit sygehusvalg) 

ZPP38Q Aflyst pga. patientens manglende forberedelse 

ZPP38O Aflyst pga. ændret behandlingsbehov  

ZPP53A Aflyst pga. COVID-19 

ZPP90 Aflyst af ekstern samarbejdspartner – f.eks. tolk, kommune. 

ZPP91 Patienten er givet tidligere tid 

ZPP95 Fysisk kontakt ombooket til virtuel kontakt (telefon- eller vi-

deokonsultation) 
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ZPP-koder i somatikken 

Afbrydelse: Efter patienten er mødt 

SKS-kode Tolkning 

ZPP38Q Afbrudt pga. patientens manglende forberedelse 

ZPP38O Aflyst pga. ændret behandlingsbehov  

ZPP60 Afbrudt pga. patientens tilstand under operation/ procedure 

ZPP62 Afbrudt af sygehuset pga. problemer med udstyr (inkl. opera-

tionstekniske årsager og anæstesi) 

ZPP66 Afbrudt efter patientens ønske 

ZPP68P Afbrudt af sygehuset, fordi der ikke er personale til at udføre 

proceduren 

ZPP38I Afbrudt af sygehuset pga. kapacitetsproblemer i sengeafde-

lingen 

ZPP38S Afbrudt af sygehuset pga. kapacitetsproblemer i OP 

ZPP33C Afbrudt af sygehuset pga. kapacitetsproblemer på opvågning 

ZPP33C1 Afbrudt af sygehuset pga. kapacitetsproblemer på intensiv til 

opvågning 

ZPP33D Afbrudt af sygehuset pga. kapacitetsproblemer på anæstesiaf-

deling 

 


