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Indledning
Kommunerne er forpligtede til at finansiere al specialiseret ambulant genoptræning efter udskrivelse udført på de offentlige sygehuse. Da finansieringen sker ud fra de SKS-procedurekoder (genoptræningskoder), som ergoterapeuter og fysioterapeuter registrerer på den enkelte patient, er det
væsentligt løbende at kvalificere denne registrering. En del af kvalificeringen er at arbejde på en
ensretning af registreringen på tværs af sygehusene i Region Nordjylland, således at der opnås en
sammenlignelighed og en mere ensartet afregning af genoptræningsaktiviteten med de forskellige
kommuner i Region Nordjylland. Desuden er det væsentligt at harmonisere registreringen af den
specialiserede ambulante genoptræning, der foretages i de øvrige regioner, således at en sammenligning på tværs af regionerne sker på så korrekt et grundlag som muligt.
Denne regionale vejledning i brug af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske SKS-procedurekoder er
udarbejdet med henblik på at sikre ovenstående kvalificering af Region Nordjyllands registrering af
specialiseret ambulant genoptræning.
Vejledningen omfatter:


Retningslinjer for, hvilke SKS- procedurekoder der skal og kan anvendes i forbindelse
med standardforløb for udvalgte patientkategorier, der er henvist til specialiseret
ambulant genoptræning



Retningslinjer for brug af regionale tillægskoder med henblik på at kvalitetssikre kvalitets- og fejllisterne i forbindelse med specialiseret ambulant genoptræning

Hvilke koder SKAL anvendes
Ved kodning af ydelser for de patientkategorier, der er beskrevet i vejledningen, skal sygehusene
altid anvende de koder, der er markeret med fed skrift. Ved ambulant genoptræning skal koderne
anvendes ved hvert besøg.

Hvilke koder KAN anvendes
Øvrige koder i vejledningen, som er markeret med ”Evt.”, er koder, der ofte anvendes inden for den
pågældende patientkategori, og som sygehusene kan anvende efter behov. Det er endvidere muligt at supplere kodningen med en eller flere SKS-tillægskoder, når dette er relevant.
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Forudsætningen for at opstarte specialiseret ambulant genoptræning er, at der foreligger en
henvisning i form af en genoptræningsplan. Hvis patienten er blevet henvist fra eget eller fra et
af regionens øvrige sygehuse, vil koden ZZ0175Y for udarbejdelse af genoptræningsplan på specialiseret genoptræning være registreret i PAS af den, der har udarbejdet planen.
Første kode, når et forløb startes op, vil derfor altid være startkoden AWG1 og sidste kode slutkoden AWX21.

Tillægskoder
For at kvalitetssikre registreringen i forbindelse med udarbejdelse af genoptræningsplan til specialiseret genoptræning og registrering af et specialiseret genoptræningsforløb er der i Region Nordjylland oprettet nogle tillægskoder og procedurekoder, som skal anvendes som anført nedenfor.

Regionale tillægskoder knyttet til udarbejdelse og registrering af specialiseret genoptræningsplan ZZ0175Y
XGOP1

Den specialiserede genoptræning skal udføres på et sygehus uden for Region
Nordjylland.
Anvendes når en patient bor i en anden region, og genoptræningen derfor skal finde
sted i denne region.

XGOP2

Patienten ønsker ikke genoptræning
Anvendes i de situationer, hvor patienten ved udskrivelsen har sagt ja til at få udarbejdet en genoptræningsplan på specialiseret genoptræning men efterfølgende fortryder og melder fra, inden han/hun er blevet indkaldt til genoptræning.

Regional procedurekode
XGOP3

Patienten ønsker ikke genoptræning/er udeblevet
Anvendes i de situationer, hvor patienten er indkaldt til genoptræning men melder fra
eller udebliver. Når patienten melder fra, skrives XGOP3 med det samme som en
procedurekode. Hvis der er tale om udeblivelse, registreres den almene kode
for udeblivelse, og såfremt patienten ikke har ladet høre fra sig trods en eller
flere indkaldelser, registreres XGOP3 som procedurekode, og patienten afsluttes.
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Regionale tillægskoder knyttet til start af specialiseret genoptræning AWG1
XGOP4

Plan lavet uden for regionens offentlige sygehuse
Anvendes i de situationer, hvor genoptræningsplanen er lavet på et privat hospital i
regionen eller på et privat/offentligt sygehus i en anden region.

XGOP5

Genoptræningsplan er tidligere udarbejdet
Anvendes i de situationer, hvor et ambulant genoptræningsforløb afbrydes f.eks. af
en indlæggelse, og patienten efterfølgende fortsætter genoptræningen i et nyt ambulant forløb. Tillægskoden skal registreres på 2. kontakt.

Patienter, der modtager specialiseret ambulant genoptræning, kan have behov for at fortsætte
med almen genoptræning i kommunalt regi. Hvis dette er tilfældet, skal der senest ved udskrivelsen fra ambulatoriet/afslutningen af det specialiserede forløb udarbejdes en genoptræningsplan
på almen genoptræning. Udarbejdelse af genoptræningsplanen registreres med ZZ0175X, når
den afsendes til kommunen - senest ved det afsluttende genoptræningsbesøg.
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Aflysningskoder:
Indberetning af aflysninger og afbud til Landspatientregisteret ophørte pr. 1. januar 2012.
Da Region Nordjylland har fokus på, i hvilket omfang ambulante patientforløb er præget af udeblivelser og aflysninger, er det pr. 1. januar 2018 obligatorisk, at nedenstående ZPP- koder for
udeblivelser og aflysninger skal benyttes i somatikken.

Udeblivelse: Patienten møder ikke op
SKSkode

Tolkning

ZPP30

Patienten udebliver

Aflysning: Inden patienten er mødt
SKSkode

Tolkning

ZPP31

Patienten melder afbud 0-1 dag før

ZPP38A Patienten melder afbud 2 eller flere dage før
ZPP33F

Aflyst af hospitalet 0-1 dag før

ZPP38R Aflyst af hospitalet 2-14 dage før
ZPP38C Aflyst af hospitalet 15 eller flere dage før
ZPP32

Aflyst af hospitalet 0-1 dag før – fordi patienten vurderes ikke at være i
stand til at gennemføre proceduren, inkl. indlæggelse på egen/ anden
afdeling

ZPP38B Aflyst af hospitalet 2 eller flere dage før - fordi patienten vurderes 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
ZPP90

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

ZPP91

Patienten er givet tidligere tid

5

Afbrydelse: Efter patienten er mødt
SKSkode

Tolkning

ZPP38Q Afbrudt pga. patientens manglende forberedelse
ZPP60

Afbrudt pga. patientens tilstand under operation/ procedure

ZPP62

Afbrudt af hospitalet pga. problemer med udstyr (inkl. operationstekniske
årsager og anæstesi)

ZPP66

Afbrudt efter patientens ønske

ZPP68P Afbrudt af hospitalet, fordi der ikke er personale til at udføre proceduren
ZPP38I

Afbrudt af hospitalet pga. kapacitetsproblemer i sengeafdelingen

ZPP38S Afbrudt af hospitalet pga. kapacitetsproblemer i OP

Ved registrering af ydelser til ambulante patienter, der ikke er omfattet af denne vejledning,
registrerer den enkelte ergoterapeut og fysioterapeut ud fra anvisningerne i ”Kodekatalog til indberetning af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser til Sundhedsstyrelsen” (Oktober 2015)
med særligt fokus på at anvende de korrekte procedurekoder for genoptræning (se vedlagte oversigt over de 10 genoptræningskoder).
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Procedurekoder Specialiseret ambulant genoptræning
Forudsætning er, at der foreligger en genoptræningsplan på specialiseret ambulant
genoptræning.

ACL- og flerligamentrekonstruktioner, hofte – og knæalloplastik, artrose, Ganz opererede, ankeltraumer
SKS-koder
1. træningsbesøg

AWG1 (Specialiseret ambulant genoptræning – startkode)
Tillægskoden XGOP4 registreres sammen med startkoden, hvis
genoptræningsplanen er modtaget fra en anden region eller et privathospital.
ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor det
foretages og er dokumenteret i journalen)
BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)

Efterfølgende
træningsbesøg

BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
Evt. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BVA (Kommunikation)
Evt. BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion)
Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet)
Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparatet)
Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum)
Evt. BNPA (Sårbehandling)

Afsluttende
træningsbesøg

AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning – slutkode)
BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor det
foretages og er dokumenteret i journalen)
BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BLNR (Aktivitetstræning af fysik funktion)
Evt. BVA (Kommunikation)
Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. ZZ0175X (Udarbejdelse af genoptræningsplan, almen genoptræning)
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Fittbone, Ilizarow opererede
SKS-koder
1. træningsbesøg

AWG1 (Specialiseret ambulant genoptræning – startkode)
Tillægskoden XGOP4 registreres sammen med startkoden, hvis
genoptræningsplanen er modtaget fra en anden region eller et privathospital.
ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor det
foretages og er dokumenteret i journalen)
BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)

Efterfølgende
træningsbesøg

BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
Evt. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BVA (Kommunikation)
Evt. BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion)
Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til bevægeapparatet)
Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparatet)
Evt. BNPA (Sårbehandling)

Afsluttende træningsbesøg

AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning – slutkode)
BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor det
foretages og er dokumenteret i journalen)
BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BLNR (Aktivitetstræning af fysik funktion)
Evt. BVA (Kommunikation)
Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. ZZ0175X (Udarbejdelse af genoptræningsplan, almen genoptræning)
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Benamputerede
SKS-koder
1. træningsbesøg

AWG1 (Specialiseret ambulant genoptræning – startkode)
Tillægskoden XGOP4 registreres sammen med startkoden,
hvis genoptræningsplanen er modtaget fra en anden region
eller et privathospital.

Efterfølgende
træningsbesøg

Afsluttende træningsbesøg

ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
BTNA (Funktionstræning)
Evt. BLD (Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding i relation til
bevægeapparatet).
Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. BLNR (Aktivitetstræning af fysik funktion)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BVA (kommunikation)
BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
BTNA (Funktionstræning)
Evt. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering,
hvor det foretages og er dokumenteret i journalen)
Evt. BLD (Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding i relation til
bevægeapparatet)
Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BVA (Kommunikation)
AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning – slutkode)
BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
BTNA (Funktionstræning)
ZZ5049 (Ergo-fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BLNR (Aktivitetstræning af fysik funktion)
Evt. BLD (Behandling med proteser, ortoser og ortopædisk fodtøj)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding i relation til
bevægeapparatet).
BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. BVA (Kommunikation)
Evt. ZZ0175X (Udarbejdelse af genoptræningsplan, alm. genoptræning)
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Skulder- og albuealloplastik samt skulder- og albuefrakturer, kapsellæsioner, ligamentskader og – rekonstruktioner, skulder- og albuerelease
SKS-koder
1. træningsbesøg

AWG1 (Specialiseret ambulant genoptræning – startkode)
Tillægskoden XGOP4 registreres sammen med startkoden,
hvis genoptræningsplanen er modtaget fra en anden region
eller et privathospital.
ZZ5049 (Ergo- /fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse)
Evt. BVA (Kommunikation)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)

Efterfølgende
træningsbesøg

BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
Evt. BTNA (Funktionstræning)
Evt. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering,
hvor det foretages og er dokumenteret i journalen)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion)
Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til
bevægeapparatet)
Evt. BLNK (Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet)
Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum)

Afsluttende træningsbesøg

AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning – slutkode)
BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BLNR (Aktivitetstræning af fysik funktion)
Evt. BLNK (Termoterapi ved lidelser i bevægeapparatet)
Evt. BTNA (Funktionstræning)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til
bevægeapparatet)
Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. BVA (Kommunikation)
Evt. ZZ0175X (Udarbejdelse af genoptræningsplan, almen genoptræning)
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Håndkirurgi
SKS-koder
1. træningsbesøg

AWG1 (Specialiseret ambulant genoptræning – startkode)
Tillægskoden XGOP4 registreres sammen med startkoden,
hvis genoptræningsplanen er modtaget fra en anden region
eller et privathospital.
ZZ5049 (Ergo- /fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion)
Evt. BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse)
Evt. BTNA (Funktionstræning)
Evt. BNPA (Sårbehandling)
Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparat)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til
bevægeapparatet)
Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse)
Evt. BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer)
Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum)
Evt. BVA (Kommunikation)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)

Efterfølgende
træningsbesøg

BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion) eller BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse)
Evt. BTNA (Funktionstræning)
Evt. ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering,
hvor det foretages og er dokumenteret i journalen)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BNPA (Sårbehandling)
Evt. BLNG (Manuel terapi inkl. bløddelsbehandling)
Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse)
Evt. BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer)
Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparat)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til
bevægeapparatet)
Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum)
Evt. BVA (Kommunikation)
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Afsluttende træningsbesøg

AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning – slutkode)
ZZ5049 (Ergo-/fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
BLNR Aktivitetstræning af fysisk funktion) eller BTP (Færdighedstræning i forbindelse med daglig livsførelse)
BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. BTNA (Funktionstræning)
Evt. BMFF0 (Ødembehandling og ødemprofylakse)
Evt. BLNJ (Apparaturbehandling af lidelse i bevægeapparat)
Evt. BNPA (Sårbehandling)
Evt. BLP (Mobilisering, immobilisering og forbinding med relation til
bevægeapparatet)
Evt. BLKZ0 (Selvtræning efter instruktion i træningsrum)
Evt. BTNB (Kompenserende behandling med hjælpemidler, redskaber og boligændringer)
Evt. BVA (Kommunikation)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
Evt. ZZ0175X (Udarbejdelse af genoptræningsplan, almen genoptræning

Hjerterehabilitering på hold
SKS-koder
1. træningsbesøg

AWG1 (Specialiseret ambulant genoptræning – startkode)
Tillægskoden XGOP4 registreres sammen med startkoden,
hvis genoptræningsplanen er modtaget fra en anden region
eller et privathospital.
ZZ5049 (Ergo- /fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion)
BQF (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner)
Tillægskoden + BZFA00
Evt. BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
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Efterfølgende
træningsbesøg

Afsluttende træningsbesøg

BLNA (Biomekanisk bevægelsesterapi)
BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion)
BQF (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner)
Tillægskoden +BZFA00
Evt. BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
AWX21 (Afsluttet specialiseret ambulant genoptræning – slutkode)
ZZ5049 (Ergo- /fysioterapeutisk undersøgelse eller vurdering, hvor
det foretages og er dokumenteret i journalen)
BVD (Generelle pædagogiske interventioner)
BLNR (Aktivitetstræning af fysisk funktion)
BQF (Forebyggelsessamtaler og særlige forebyggelsesinterventioner)
Tillægskoden + BZFA00
Evt. ZZ0175X (Udarbejdelse af genoptræningsplan, almen genoptræning)
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