
Bilag 1 
 

  

 

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik læse om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger 

Dato 25. januar 2021 

Navn Marianne Broholm 

Email mab@medcom.dk 

 

 

Bilag 1: Svargruppen ”CSV-, led- og pleuravæske, ascites 

m.m.” 
 

Svargruppen indeholder i dag NPU/DNK-koder med mange andre systemer end de nævnte i 

navnet på gruppen. 

 

I forbindelse med revidering af Svargrupperne blev der lavet definitioner på indholdet i samtlige 

svargrupper og flg. blev lavet på svargruppen ”CSV-, led- og pleuravæske, ascites m.m.”. 
 

Def. på koder i Svargruppen ”CSV-, led- og pleuravæske, ascites m.m.”: 
Inkluderer alle undersøgelser udført på de angivne eller andre systemer (eks. Drænvæske, Skyl-

levæske, Sved, Modermælk m.fl.) 

Ekskluderer undersøgelser udført på Blod, Serum, Plasma, Urin, Fæces, Sæd, Knoglemarv og Bi-

opsi-materiale 

 

 

I forbindelse med sortering af koderne i svargrupperne er der kommet et ønske fra DSKM om at 

koder med systemerne Ex- (Expectorat) og Sekr (Sekret) flyttet fra Svargruppen ”CSV-, led- og 

pleuravæske, ascites m.m.” til Svargruppen ”Infektion og smittemarkører” (placeringen gælder 

kun de koder som DSKM er ansvarlig for, andre koder med systemet Sekr vil skulle flyttes til an-

dre Svargrupper). 

 

DSKM er ansvarlig for alle koder med systemet Ex- (Expectorat), men koder med systemet Sekr 

(Sekret) findes også blandt de koder, som DSKB er ansvarlig for, og de koder ligger alle i Svar-

gruppen ”CSV-, led- og pleuravæske, ascites m.m.”.  
 

Svargruppen ”CSV-, led- og pleuravæske, ascites m.m.” består af 595 koder, hvis alle koder med 
systemerne CSV-, led- og pleuravæske, ascites fjernes, er der 255 koder tilbage. 

De 255 koder dækker systemerne: Amv, Aspir, Cns, Cystev, Dialysev, Drænv, Duodv, Ex, Perikar-

diev, Sekr, Skyllev, Spyt, Sved, Syst 

 

 

Skal koder med systemerne Ex- (Expectorat) og Sekr (Sekret) flyttet fra Svargruppen ”CSV-, 

led- og pleuravæske, ascites m.m.” til andre Svargrupper hvor de tilsvarende koder med sy-

stemerne Blod og Plasma er placeret? 

 

Skal andre systemer flyttes fra Svargruppen ”CSV-, led- og pleuravæske, ascites m.m.” til an-

dre Svargrupper? 
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