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Indledning 
Alle patoanatomiske diagnoser fra patienter med corpus cancer og atypisk hyperplasi skal på sigt kunne 

overføres automatisk fra Patobank til Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD). Derfor skal alle 

patoanatomiske diagnoser kodes som angivet i kodevejledningen.   

For at prøven registreres korrekt i DGCD i forhold til forløbet (udredning, behandling eller recidiv), er det 

obligatorisk at anvende P-kode for ’Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer’ på alle prøver, der indgår i 

et kræftforløb (regnet fra første cancerdiagnose) uanset om diagnosen er benign, præmalign eller malign.  

I alle tilfælde hvor man med sikkerhed kan afgøre tumors udgangspunkt skal dette angives med ÆF-kode 

for udgangspunkt. Dette er særligt vigtigt hvis en corpus cancer har direkte spredning til cervix, da koden 

for ’udgangspunkt i corpus uteri’ sikrer, at der ikke sker forveksling med cervix cancer ved opgørelse til 

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræft Screening (DKLS).  

Alle kvinder ≤ 64 år, der får foretaget total hysterektomi skal frameldes screening for livmoderhalskræft 

med koden ÆAA030, og desuden skal der foruden P-kode for ektomipræparat (p306X0) jf. de generelle 

kodeprincipper, tilføjes P-kode for total hysterektomi (P306Y1), som anvendes i kvalitetssikring af 

screeningsprogrammet.  

Det er muligt at kode en malign tumor som obs. pro. som ’M.…X’, men anvendelsen heraf skal begrænses til 

et minimum. 

Der gives eksempler på kodesæt til slut i kodevejledningen. 

 

Obligatoriske koder 

Obligatoriske koder ved karcinom og/eller atypisk hyperplasi: 

 T84000 Endometrium   

 Mindst én M-kode for malign tumor og/eller atypisk hyperplasi 

 ÆF-kode for udgangspunkt angives, hvis dette er kendt  

 Æ-kode for framelding af screening (ved hysterektomi og alder ≤ 64 år)  

 P-kode for registrering i DGCD  

 P-kode for procedure  

Obligatoriske koder ved lymfeknuder: 

 Den mest specifikke T-kode for lymfeknude  

 M-kode for enten ’ingen tegn på malignitet’ eller ’metastase,...’ 

 Æ-kode for antal lymfeknuder 

 Æ-kode for antal lymfeknudemetastaser 

 ÆF-kode for udgangspunkt angives, hvis dette er kendt  

 P-kode for registrering i DGCD  

 P-kode for procedure 
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Obligatoriske koder ved skyllevæske eller ascites: 

 Den relevante T-kode 

 M-kode – én af følende: 

o Ingen maligne celler 

o Atypiske celler 

o Malignitetssuspekte celler 

o Maligne tumorceller (kan suppleres med M-kode for karcinom-typen) 

 ÆF-kode for udgangspunkt (malign sygdom) angives, hvis dette er kendt  

 P-kode for registrering i DGCD  

 

SNOMED koder 

T-koder 

SNOMED-kode Kodetekst Vejledning/bemærkning 

T84000 Endometrium Obligatorisk ved karcinom/atypisk 
hyperplasi 

T82000 Uterus  

T82100 Corpus uteri Anvendes ved subtotal hysterektomi og 
bevaret cervix 

T83000 Cervix uteri  

T84000  Endometrium  

T85000 Myometrium  

T82500 Uterus, serosa  

T63850 Oment  

TY4400 Peritoneum  

T8640A Parametrium, højre  

T8640B Parametrium, venstre  

T86400 Parametrium Hvis side ikke er angivet 

T86110 Højre tuba uterina   

T86120 Venstre tuba uterina  

T86800 Begge tubae uterinae  

T86100 Tuba uterina Hvis side ikke er angivet 

T87010 Højre ovarium  

T87020 Venstre ovarium  

T87800 Begge ovarier  
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SNOMED-kode Kodetekst Vejledning/bemærkning 

T87000 Ovarium Hvis side ikke er angivet 

T86921 Højre tuba uterina og højre ovarium   

T86922 Venstre tuba uterina og venstre 
ovarium  

 

T86910 Begge tubae uterinae og begge ovarier   

T86920 Tuba uterina og ovarium Hvis side ikke er angivet 

T8640A Parametrium, højre  

T8640B Parametrium, venstre  

T86400 Parametrium Hvis side ikke er angivet 

T6X940 Cytologi, peritoneum Anvendes ved ascites 

T6X942 Cytologi, peritoneal skyllevæske  

T-koder (lymfeknuder) 

SNOMED-koder Kodetekst Vejledning/bemærkning 

T0848A Lymfeknude, paraortisk, højre side  

T0848B Lymfeknude, paraortisk, venstre side  

T08480 Lymfeknude, paraortisk Hvis side ikke er angivet 

T08611 
 

Lymfeknude ved a. iliaca communis, 
højre 

 

T08612 
 

Lymfeknude ved a. iliaca communis, 
venstre 

 

T08610 Lymfeknude ved a. iliaca communis Hvis side ikke er angivet 

T0866A Lymfeknude ved højre a. iliaca interna  

T0866B Lymfeknude ved venstre a. iliaca interna  

T08660 Lymfeknude ved a. iliaca interna Hvis side ikke er angivet 

T0867A Lymfeknude ved højre a. iliaca externa  

T0867B Lymfeknude ved venstre a. iliaca 
externa 

 

T08670 Lymfeknude ved a. iliaca externa Hvis side ikke er angivet 

T08621 
 

Lymfeknude ved a. iliaca 
interna/externa, højre 

 

T08622 
 

Lymfeknude ved a. iliaca 
interna/externa, venstre 

 

T08620 Lymfeknude ved a. iliaca 
interna/externa 

Hvis side ikke er angivet 

T08631 Lymfeknude i fossa obturatoria, højre  

T08632 Lymfeknude i fossa obturatoria, venstre  
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SNOMED-koder Kodetekst Vejledning/bemærkning 

T08630 Lymfeknude i fossa obturatoria Hvis side ikke er angivet 

T0864A Lymfeknude i højre parametrium  

T0864B Lymfeknude i venstre parametrium  

T08640 Lymfeknude i parametrium Hvis side ikke er angivet 

T0849A Lymfeknude, præsakralt, højre side  

T0849B Lymfeknude, præsakralt, venstre side  

T08490 Lymfeknude, præsakralt Hvis side ikke er angives 

T08601  Lymfeknude i pelvis, højre side  

T08602 Lymfeknude i pelvis, venstre side  

T08600 Lymfeknude i pelvis Hvis side ikke er angivet 

T08810 Lymfeknude i inguen  

T08811 Lymfeknude i højre inguen  

T08812 Lymfeknude i venstre inguen  

T-koder (sentinelle lymfeknuder) 

SNOMED-koder Kodetekst Vejledning/bemærkning 

T0848C Lymfeknude, paraortisk, højre side, 
sentinel 

 

T0848D Lymfeknude, paraortisk, venstre side, 
sentinel 

 

T08481 Lymfeknude, paraortisk, sentinel Hvis side ikke er angivet 

T0861C Lymfeknude ved a. iliaca communis, 
højre, sentinel 

 

T0861D Lymfeknude ved a. iliaca communis, 
venstre, sentinel 

 

T08613 Lymfeknude ved a. iliaca communis, 
sentinel 

Hvis side ikke er angivet 

T0866C Lymfeknude ved højre a. iliaca interna, 
sentinel 

 

T0866D Lymfeknude ved venstre a. iliaca 
interna, sentinel 

 

T08661 Lymfeknude ved a. iliaca interna, 
sentinel 

Hvis side ikke er angivet 

T0867C Lymfeknude ved højre a. iliaca 
externa, sentinel 

 

T0867D Lymfeknude ved venstre a. iliaca 
externa, sentinel 

 

T08671 Lymfeknude ved a. iliaca externa, 
sentinel 

Hvis side ikke er angivet 
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SNOMED-koder Kodetekst Vejledning/bemærkning 

T0862C Lymfeknude ved a. iliaca 
interna/externa, højre, sentinel 

 

T0862D Lymfeknude ved a. iliaca 
interna/externa, venstre, sentinel 

 

T08623 Lymfeknude ved a. iliaca 
interna/externa, sentinel 

Hvis side ikke er angivet 

T0863C Lymfeknude i fossa obturatoria, højre, 
sentinel 

 

T0863D Lymfeknude i fossa obturatoria, 
venstre, sentinel 

 

T08633 Lymfeknude i fossa obturatoria, 
sentinel 

Hvis side ikke er angivet 

T0864C Lymfeknude i højre parametrium, 
sentinel 

 

T0864D Lymfeknude i venstre parametrium, 
sentinel 

 

T08641 Lymfeknude i parametrium, sentinel Hvis side ikke er angivet 

T0849C Lymfeknude, præsakralt, højre side, 
sentinel 

 

T0849D Lymfeknude, præsakralt, venstre side, 
sentinel 

 

T08491 Lymfeknude, præsakralt, sentinel Hvis side ikke er angives 

T0860C Lymfeknude i pelvis, højre side, 
sentinel 

 

T0860D Lymfeknude i pelvis, venstre side, 
sentinel 

 

T08603 Lymfeknude i pelvis, sentinel Hvis side ikke er angivet 

 

M-koder (tumorer)   

Snomed-kode Kodetekst Vejledning/bemærkning 

M84813 Endometrioidt adenokarcinom Tilføj Æ-kode for grad  

M84803 Mucinøst adenokarcinom Skal udgøre > 50 % af tumor.  
Tilføj Æ-kode for grad.  

M84412 Serøst endometrialt intraepitelialt 
karcinom  

 

M84413 Serøst adenokarcinom  

M83103 Clear cell adenokarcinom  

M82403 Neuroendokrin tumor (karcinoid) Low grade neuroendokrin tumor, 

karcinoid tumor 

M80413 Småcellet karcinom High-grade neuroendokrint karcinom, 
småcellet neuroendokrint karcinom 
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Snomed-kode Kodetekst Vejledning/bemærkning 

M80133 Storcellet neuroendokrint karcinom High-grade neuroendokrint karcinom, 
storcellet neuroendokrint karcinom 

M80203 Udifferentieret karcinom  

M89803 Karcinosarkom Tilføj Æ-kode for homolog/heterolog  

M81403 Adenokarcinom Anvendes kun hvis tumor ikke kan 
typebestemmes 

M72005 Atypisk hyperplasi Æ-kode for simpel/kompleks ikke 
obligatorisk 

M72002 Hyperplasi uden atypi Æ-kode for simpel/kompleks ikke 
obligatorisk 

M88902 Leiomyomatøs tumor, uvist om benign 
eller malign 

STUMP (smooth muscle tumor of 
uncertain malignant potential) 

M88903 Leiomyosarkom  

M88913 Epiteloidt leiomyosarkom  

M88963 Myksoidt leiomyosarkom  

M89300  Endometriestromanodulus  

M89313  Endometriestromasarkom, low grade  

M89303  Endometriestromasarkom, high grade  

M88053 Udifferentieret sarkom, NOS  Udifferentieret uterint sarkom 

M859A1 Uterin tumor som ligner sex cord tumor   

M89003 Rhabdomyosarkom  

M87140  PECom, benignt  

M87143  PECom, malign  

M89333 Adenosarkom Tilføj Æ-kode for homolog/heterolog 

M-koder (andet)   

Snomed-kode Kodetekst Vejledning/bemærkning 

M09428 Lymfekarinvasion påvist  

M09423 Blodkarinvasion påvist  

M09421 Karinvasion påvist Anvendes ved kar, NOS 

M09420 Karinvasion ikke påvist Anvendes hvis ingen invasion i hverken 
blod- eller lymfekar 

M09422 Karinvasion kan ikke vurderes  

M094B1 Perinodal vækst påvist  

M09454 Ingen rest af atypisk hyperplasi  

M09451 Ingen resttumor  
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Snomed-kode Kodetekst Vejledning/bemærkning 

M094163 Vaginale resektionsrand fri Anvendes ved direkte spredning til 
cervix 

M094173 Vaginale resektionsrand ikke fri Anvendes ved direkte spredning til 
cervix 

M09418 Vaginale resektionsrand kan ikke 
vurderes 

 

M09405 Resektionsflade fri Profunde/cirkumferentielle flade ved 
cervix 

M09406 Resektionsflade ikke fri Profunde/cirkumferentielle flade ved 
cervix 

M09407 Resektionsflade kan ikke vurderes  

M09463 Ingen maligne celler Cytologi 

M69700 Atypiske celler Cytologi. Hvis det ikke er muligt at 
afgøre om cellerne er normale eller 
maligne/malignitetssuspekte 

M69760 Malignitetssuspekte celler Cytologi 

M80013 Maligne tumorceller Cytologi 

MÆ0025 - Adskiller to T-koder 

Æ-koder 

Snomed-kode Kodetekst Vejledning/bemærkning 

ÆYYX10 Grad 1  
Ved endometrioidt adenokarcinom inkl. 
varianter og ved mucinøst 
adenokarcinom 

ÆYYX20 Grad 2 

ÆYYX30 Grad 3 

ÆYYY96 Multifokal  

ÆYYY98 Diffus  

ÆYYY94 Fokal Tilføj Æ-kode for tumordiameter 

ÆYYYZ0 Ingen myometrieinvasion  

ÆYYYZA Myometrieinvasion < 50 %  

ÆYYYZB  Myometrieinvasion >= 50 %  

ÆF5181 Stromal involvering Ved spredning og invasion til cervix (har 
betydning for FIGO stadie) 

ÆF5182 Glandulær involvering Ved intraepitelial spredning men ikke 
stromal invasion til cervix (har ikke 
betydning for FIGO stadie) 

ÆTD… Tumordiameter (< 0,5 mm, < 1 mm, 1-
300 mm og ’tumordiameter kan ikke 
vurderes’) 

 

ÆTDA50 Tumordiameter < 50 mm Ved uterine sarkomer 
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Snomed-kode Kodetekst Vejledning/bemærkning 

ÆTDB50 Tumordiameter >= 50 mm Ved uterine sarkomer 

ÆYYY83 Homolog Ved karcinosarkom 

ÆYYY84 Heterolog Ved karcinosarkom 

ÆLY… Lymfeknuder, .. stk.  

ÆLX… Lymfeknudemetastaser, .. stk. Anvendes kun ved metastase 

ÆLY000 Ingen lymfeknuder   

ÆXXX39 Højre  

ÆXXX3X Venstre  

ÆAA030 Frameldes screening for 
livmoderhalskræft 

Ved hysterektomi og alder ≤ 64 år (inkl.) 
sammen med P306Y1 

ÆF4730 Udgangspunkt i corpus uteri  

 

P-koder 

Snomed-kode Kodetekst Vejledning/bemærkning 

P30610 Biopsi  

P30617  Abrasio/vabrasio  Ved abrasio, vabrasio og pipelle  

P30620 Resektat  

P30625 Spånresektat  

P30627 Morcellationsresektat  

P306X0 Ektomipræparat Ved komplet fjernelse af et/flere 
organer 

P306Y1 Total hysterektomi Obligatorisk ved total hysterektomi og 
alder ≤ 64 år sammen med ÆAA030 

P32940 Nedfrysning af væv i biobank  

P3X126 Registrering i Dansk Gynækologisk 
Cancer Database 

Anvendes på alle rekvisitioner fra 
gynækologiske kræftforløb 
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Eksempler på kodning: 

Eksempel A: 
54 årig kvinde med endometrioidt adenokarcinom, grad 1, mindre end 50 % myometrieinvasion, lokaliseret 

udbredning (fokal) med tumordiameter 25 mm, karinvasion ikke påvist og ingen spredning til cervix, 

parametrier eller adnexae (FIGO stadium IA). 

T 82000 Uterus 

MÆ0025 - 

T 84000 Endometrium 

M83803 Endometrioidt adenokarcinom 

ÆYYX10  Grad 1 

ÆYYY94 Fokal * 

ÆTD025 Tumordiameter 25 mm * 

ÆYYYZA Myometrieinvasion < 50 % 

M09420 Karinvasion ikke påvist 

T83000 Cervix uteri * 

M09450 Ingen tegn på malignitet* 

T86400 Parametrium* 

M09450 Ingen tegn på malignitet* 

T82500 Uterus, serosa* 

M09450 Ingen tegn på malignitet* 

T 86910 Begge tubae uterinae og begge ovarier 

M09450 Ingen tegn på malignitet 

ÆAA030 Frameldes screening for livmoderhalskræft  

P306Y1 Total hysterektomi 

P306X0 Ektomipræparat  

P3X126 Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database 

* Koden kan undertrykkes i svaret til klinikerne 

 

Eksempel B:  
70 årig kvinde med serøst adenokarcinom, mere end 50 % myometrieinvasion, diffus udbredning i 

endometriet, invasion i lymfekar, spredning til cervix med involvering af cervikale stroma, vaginale 

resektionsrand fri, metastase til 2 ud af 9 højresidige og ingen af 12 venstresidige pelvine lymfeknuder. 

T 82000 Uterus 

MÆ0025 - 

T 84000 Endometrium 

M84413 Serøst adenokarcinom 

ÆYYY98 Diffus* 

M09428 Lymfekarinvasion påvist 

ÆYYYZB Myometrieinvasion >= 50 % 

ÆF4730 Udgangspunkt i corpus uteri* 
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P32940 Nedfrysning af væv i biobank 

T 83000 Cervix uteri 

M84414 Serøst adenokarcinom, direkte spredning 

ÆF5181 Stromal involvering 

M09416 Vaginale resektionsrand fri  

T86400 Parametrium* 

M09450 Ingen tegn på malignitet* 

T82500 Uterus, serosa* 

M09450 Ingen tegn på malignitet* 

T86910 Begge tubae uterinae og begge ovarier 

M09450 Ingen tegn på malignitet 

P306X0 Ektomipræparat 

P3X126 Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database 

 

T86601 Lymfeknude i pelvis, højre side 

M84416 Metastase, serøst adenokarcinom 

ÆLY009 Lymfeknuder, 9 stk. 

ÆLX002 Lymfeknudemetataser, 2 stk. 

ÆF4730 Udgangspunkt i corpus uteri* 

T08602 Lymfeknude i pelvis, venstre 

M09450 Ingen tegn på malignitet 

ÆLY012 Lymfeknuder, 12 stk. 

P3X126 Registrering i Dansk Gynækologisk Cancer Database 

* Koden kan undertrykkes i svaret til klinikerne 


