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Nytt i 

journalforskriften



Krav til dokumentasjon i journal for registrering av koder

 Riksrevisjonen 2017 pekte på uklarheter i hva som var kravene for å kunne 

registrere kodet informasjon til helseregistrene

 Pasientjournalforskriften er endret fra 01.07-2019

 Dette presiserer forutsetningen for å registrere koder for rapportering slik:

 §6 Opplysninger om pasientens helse og helseforhold, inkludert opplysninger 

og vurderinger innhentet ved kliniske og medisinske undersøkelser
«h) beskrivelse av de funn og vurderinger som ligger til grunn for kodet informasjon 

innrapportert til helseregistre etter helseregisterloven § 10 og § 11»
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Nytt
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Nytt i ICD-10



Endringer i ICD-10

 De siste rettingene fra WHO er tatt inn

 Upresise oversettelser er rettet

 Feil i 5-tegnskoder i F-kapittelet er rettet

 Fra 2020 setter vi i Norge kapittel F64 Kjønnsidentitetsforstyrrelser helt ut av bruk

 Oppretter i stedet nye norske 5-tegns-koder for kjønnsinkongruens i kategori         

Z76 Kontakt med helsetjenesten under andre omstendigheter

med samme tekst og undertekst som i ICD-11:

 Z76.80 Kjønnsinkongruens i ungdom og voksen alder

 Z76.81 Kjønnsinkongruens i barndom

 Z76.89 Uspesifisert kjønnsinkongruens

 Diagnosekriterier for de nye 5-tegnskodene blir som i ICD-11, jf. undertekst
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Undertekster:

Se endringsdokumentet 

ICD-10 2019-2020



Overvåking av helseskade ved bruk av e-sigaretter

 WHO tar i bruk 
U07.0 Bruk av U07.0 for beredskapsformål

 Norsk kodetekst: 
 U07.0 Forstyrrelse relatert til bruk av e-sigarett

"Vaping related disorder«

 Koden er allerede tilgjengelig i lokale kodelister, og kan benyttes umiddelbart
 I kodeliste ICD-10 2020 utsendt 1/10-19 er denne tekstendringen eneste endring fra tidligere 

utsendte lister

 For sykdomskoding: Dersom pasienten har en tilstand som kan klassifiseres med en 
organspesifikk kode brukes U07.0 som kode for annen tilstand

 Eksempel: 

 HT: J68.x Lungesykdommer som skyldes innånding av kjemikalier, gasser, røyk og damp

 AT: U07.0 Forstyrrelse relatert til bruk av e-sigarett
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Prosedyrekodeverket



 Minner om:

 Enheter for psykisk helsevern og TSB og (re)habilitering vil finne aktuelle koder også 
i O og W-kapittelet fra 2020. 

 I kapittel W er fra 2020 bl.a.
 Koder for samhandling

 Koder for barn som pårørende

 Mange endringer. Viktig å korrigere lokale hjelpelister før 1.januar.
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Alle fagområder kan benytte koder fra alle kapitler i prosedyrekodeverket, 

når det er en kode som er dekkende for den aktuelle prosedyren



NCMP

 Nye koder for ikke-kirurgisk sårbehandling i kapittel Q 

 Koder for rent sårstell 

 Gjennomført revisjon av prosedyrekodene for psykiatri og TSB

 Fokus på koder som har interesse for nasjonal statistikk 

 Utelatt koder for prosedyrer som utføres for et flertall av pasientene

 Kodene er aldersuavhengige

 Store endringer i kapittel I , O og W
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De største 

endringene får 

psykisk helsevern 

og TSB, og  

rehabilitering
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Særkoder til NCMP-koder

 Flere tidligere særkoder er lagt om til NCMP-koder, og er plassert dels i kapittel I, 

dels i kapittel W, dels har vi benyttet eksisterende koder i kapittel O 

 Palliativ behandling: Nye NCMP-koder i kategori WRBA erstatter særkodene B0020-B0024

 LAR: Nye NCMP-koder i kategori IECC erstatter særkoder B0001-B0004

 Samhandling: Nye koder i kategori WPBA erstatter særkoder B0008-B0010

 Familie- og gruppebehandling: Nye NCMP-koder for psykatri/TSB erstatter særkoder

 For fullstendig oversikt: Se endringsdokumentet for NCMP 2019-2020, 

informasjonsbildeserien eller ISF-regelverket 2020
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PHBU:  - må ha oppdatert kodeliste for NCMP i PAS fra 1.januar 2020

- må bruke NCMP-koder i stedet for dagens særkoder



NCSP

 Nye koder i N-kapittelet for kirurgisk behandling av infeksjon i muskel og fascie

 Separate koder for innlegging av terapeutisk substans

 Ryddet i duplikat av «nålebiopsi» og «perkutan biopsi» 

 ordet «nålebiopsi» er fjernet fra N*X, og ligger nå kun som «perkutan biopsi» i N*A. 

Prosedyren «punksjon» ligger fortsatt i N*X.

 Nye koder for laparoskopisk teknikk ved inngrep på 

 magesekk

 vannbrokk i testikkel 

 vev i endetarm 
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Bruk av NAT-koder

Presisering av bruk av kodene under:

 NAT 1y Fremre spinal korreksjon med internt instrument

 NAT 2y Bakre spinal korreksjon med internt instrument

 Kodene skal ikke benyttes ved enkel innsetting av cage, eller ved enkle, korte 

fiksasjoner i columna

 Eksempel på kode, med ny undertekst: 

NAT 14 Fremre spinal korreksjon av lumbalkolumna med internt instrument
Koden skal kun brukes ved omfattende aksekorrigerende inngrep

For inngrep ved spondylolistese, se NAG

For inngrep ved spinalstenose, se ABC

For inngrep ved brudd, se NAJ

 Dette omtaler vi i Kodeveiledningen, og legger inn nye undertekster i Finnkode.no 
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NCRP

 Diskusjon rundt oppretting av nye regionkombinasjonskoder etter us-protokoller for 
pakkeforløpene
 Konklusjon: Gode grunner for å ikke opprette nye regionkombinasjonskoder. Behovet for 

pakkeforløpene må løses på annen måte enn med slike prosedyrekoder.  

 Statens strålevern overvåker medisinsk strålebruk. NCRP-koder alene er ikke nøyaktige 
nok for dette formålet, og SSV vurderer alternativer. 

 Endring av ordet «arterioplastikk» til «angioplastikk» 
 Brukes fra 2020 for blokking av alle typer kar

 Kodingsregler for flere intervensjoner som er en naturlig rekke i samme seanse, er under 
vurdering
 Avventer presisering fra Helsedirektoratet
 Intervensjoner som skyldes at det er komplikasjoner til den planlagte prosedyren kan alltid kodes i 

tillegg
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ICD-11



ICD-11 er formelt godkjent fra WHO

 Generalforsamlingen i WHO godkjente i mai 2019 ICD-11 som ny versjon av 
International Classification of Diseases

 Det betyr:
 Medlemslandene kan begynne å forberede seg på å gå over til ICD-11

 Den versjonen som nå foreligger er beregnet på forberedelsene

 Ingen må ta ICD-11 i bruk før tidligst 2022

 Det er ikke tatt stilling til tidspunkt for overgang til ICD-11 i Norge
 Bytte fra ICD-10 til ICD-11 blir en stor og kostnadskrevende overgang, og forberedelser vil 

ta flere år

 E-helse har startet arbeid med å kartlegge hva som er nødvendige forberedelser i vårt land
 Konseptvalgutredning er planlagt fra høsten 2020 
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Prosjektprosess – innføring av ICD-11 i Norge

Side 17

Trinnene i innføringsprosjektet må følge statens prosjektmodell,  se rundskriv R-108/19 

Dokument til høring
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Informasjon



Kodelister og endringsdokumenter

 Kodelister med gyldige koder fra 1.januar 2020 ligger på vår hjemmeside som 

excelfiler

 ICD-10  https://ehelse.no/kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11

 Prosedyrekodeverket https://ehelse.no/kodeverk/prosedyrekodeverkene-kodeverk-for-

medisinske-kirurgiske-og-radiologiske-prosedyrer-ncmp-ncsp-og-ncrp

 Endringsdokumenter 2019-2020 finner du på samme sted
 ICD-10 og NCMP i word-format

 NCSP og NCRP som excelfiler
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https://ehelse.no/kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11
https://ehelse.no/kodeverk/prosedyrekodeverkene-kodeverk-for-medisinske-kirurgiske-og-radiologiske-prosedyrer-ncmp-ncsp-og-ncrp


Informasjonsbildeserie til lokalt bruk
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Bildeserien er sendt til regionale helseforetak for distribusjon til aktuelle 

avtalespesialister og enheter i helseforetak  

Bildeserien kan også lastes ned fra vår 

nettside : https://ehelse.no/kodeverk/regler-

og-veiledning-for-kliniske-kodeverk-i-

spesialisthelsetjenesten-icd-10-ncsp-ncmp-

og-ncrp

https://ehelse.no/kodeverk/regler-og-veiledning-for-kliniske-kodeverk-i-spesialisthelsetjenesten-icd-10-ncsp-ncmp-og-ncrp


Målgruppe og formål

 Denne bildeserien er laget til informasjon for alle som er brukere av de kliniske kodeverkene 
 i fagområdene psykisk helsevern – barn og unge (PHBU) og voksne (PHV-V)
 i fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

 eller som er ledere for brukerne i disse fagområdene

 Formålet med bildeserien er å forberede spesialisthelsetjenesten på de endringene som 
iverksettes fra 1.januar 2020

 Denne bildeserien inneholder informasjon om:
 Generelle regler for bruk av prosedyrekoder bilde 3-7
 Endringer i NCMP kapittel I fra 1.januar 2020 bilde 8-18
 Fysioterapi i behandling av psykisk lidelse og avhengighet bilde 19-21
 Koder i kapittel O, aktuelle for PHBU, PHV-V og TSB bilde 22-24
 Koder i kapittel W, aktuelle for PHBU, PHV-V og TSB bilde 25-28
 Særkoder for ISF som endres til NCMP-koder fra 1.januar 2020 bilde 29-38
 Endringer i ICD-10, aktuelt for PHBU, PHV-V og TSB  bilde 39-47
 Kontaktinformasjon bilde 48-51
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Innhold i bildeserien



Nyhetsbrev fra e-helse

 Sjekk om du får disse til jobb-e-post

 Enkelte sykehus kan ha brannmurer som stopper nyhetsbrevene

 Vi baserer informasjonen vår på at nyhetsbrevene når fram 

 Vurder å legge inn privat e-post-adresse som mottaker

Side 22

https://ehelse.us15.list-

manage.com/subscribe?u=839e92af7f6daa510077

78a71&id=d4b1e544cd&
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Hvis du ikke finner nyhetsbrevet i innboksen 
i jobb-e-post:

 Sjekk «søppelpost»-boksen

 Hvis nyhetsbrevet er der: Høyreklikk på posten og velg «ikke-søppelpost»

 Da skal nyhetsbrevene legge seg i innboksen neste gang

 Hvis nyhetsbrevet ikke er i søppelposten heller:

 Kontakt lokal IT-avdeling og spør om de har anledning til å legge til nyhetsbrev@ehelse.no

i listen over sikre avsendere

 Hvis IT-avdelingen har spørsmål – be dem ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen i e-

helse webredaksjon@ehelse.no
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Oppsummering

 Tillegg i journalforskriften fra sommeren 2019 setter krav til at når det rapporteres 

koder til registre skal funn og vurderinger for bruk av koden nedtegnes i journalen

 Nye norske koder i ICD-10 for kjønnsinkongruens

 WHO ønsker å overvåke helseskader ved bruk av e-sigaretter

 Mange endringer i prosedyrekodeverket

 Alle enheter i PHV/TSB må bruke NCMP-koder i stedet for særkoder fra 1. januar

 E-helse har ansvaret for å forberede innføring av ICD-11 i Norge

 Innføring vil ta mange år, og bli et omfattende arbeid

 Bruk innholdet på e-helses nettsider, og sjekk at du får nyhetsbrev fra e-helse
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Spørsmål? 
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Kodingsregler



Fleravdelingsopphold

 Ved fleravdelingsopphold skal hvert avdelingsopphold kodes korrekt, hver for 

seg

 Reglene er: 

 Hvert avdelingsopphold skal ha en kode for hovedtilstand, som viser til hva helsehjelpen 

har rettet seg mot i den aktuelle avdelingen

 Kode for prosedyre skal registreres ved den avdelingen som har hatt ansvaret for 

utførelsen av prosedyren

 Siste og utskrivende avdeling skal følge samme regler for koding

 Se også ISF-regelverket 2019 kap 8.17 om aggregering til opphold i somatikk
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CPAP-, BIPAP- og respiratorbehandling

 CPAP og BIPAP er ikke det samme som respiratorbehandling

 Kodetekstene for CPAP og BIPAP er derfor endret fra 2020: 

 GXAV10 Noninvasiv behandling med kontinuerlig positivt luftveistrykk 

 GXAV20 Noninvasiv behandling med bifasisk positivt luftveistrykk

 Kodeteksten for respiratorbehandling er endret

 GXAV01 Respiratorbehandling INA 

 Invasiv ventilasjonsstøtte 

 Hvis aktuelt legg til koder for mekanisk hostestøtte (GXAV22), høyfrekvent 

oscillatorventilasjon (GXAV23), respiratorbehandling med høyfrekvensventilasjon 

(GXAV24), behandling med NO/NO-donorer eller spesielle inhalasjonsgasser (GXAV25)  

 Hvis CPAP eller BIPAP gis via respirator mens pasienten intubert skal dette ikke 

kodes i tillegg 
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Kardiogent lungeødem

 Lungeødem som skyldes hjertesykdom eller hjertesvikt skal kodes med I50.1 

 For lettere å søke opp riktig kode i PAS ved søk på «lungeødem» endrer vi fra 2020 teksten 

slik: 

 I50.1: Venstresidig ventrikkelsvikt, inkludert kardiogent lungeødem 
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Registrering av flere ATC-koder

 DIPS forteller oss at Helse Nord, Helse Vest, Diakonhjemmet og Volvat alle nå har 

mulighet til å registrere 

 mer enn én ATC-kode knyttet til en ICD-10-kode

 ATC-kode knyttet til prosedyrekode

 De som har eller får denne muligheten bør bruke den ved for eksempel

 cytostatikakurer

 forgiftninger med flere preparater

 - og i andre situasjoner der det kan være aktuelt å bruke flere ATC-koder
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Registrering av tilstandskode for ernæringssvikt

 Gjelder ICD-10-kodene i kategori E40-E46 Underernæring og feilernæring

 Pågående diskusjon om kodene skal kunne rapporteres til NPR hvis det ikke er iverksatt 
tiltak for å bedre ernæringstilstanden under en innleggelse eller en kontakt

 ICD-10: WHOs online e-læringskurs definerer “annen tilstand” slik: 
 “-- those conditions that coexist or develop during the episode of health care and affect the 

management of the patient. 
 For coding purposes, other conditions will be conditions that affect patient’s management in terms 

of requiring therapeutic treatment, diagnostic procedures, increased nursing care and/or 
monitoring."

 ICD-10-kode for ernæringssikt kan registreres og rapporteres når funn og vurderinger av 
dette er beskrevet i journalen
 Bare utfylt skåringsskjema er ikke tilstrekkelig dokumentasjon, selv om resultatet av skåringen 

tillater bruk av kode
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 Det må i tillegg foreligger vurderinger, som for eksempel
 ernæringssvikten påvirker valg av dosering eller medikamentell behandling

 ernæringssvikten fører til andre typer undersøkelser enn det som er vanlig for pasientens andre 
problemstillinger
 Det er en klinisk avgjørelse, og må dokumenteres i journalen

 det er gitt ernæringstilskudd i tillegg til vanlige måltider eller spesialkost til en pasient som har 
ernæringssvikt eller feilernæring
 Det bør framgå av sykepleiedokumentasjonen, og rapport fra sykepleier ved utskriving

 Sykehusopphold er blitt svært korte, og det er ikke alltid praktisk mulig å gi 
ernæringsbehandling under en innleggelse, heller ikke ved poliklinisk kontakt eller 
dagopphold

 Er det da riktig å rapportere koder for ernæringssvikt og ernæringsmessig risiko, når neste 
ledd i kjeden blir oppfordret til å følge opp? 
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Bruk av kode for ernæringsmessig risiko (E46.00) 

 E46.00 kan bare registreres når
 Minst ett av kriteriene for bruk av koden er oppfylt

 Det er beskrevet i journalen at tilstanden er undersøkt og på hvilken måte den er tatt hensyn til i 
forbindelse med kontakten, inkludert informasjon til pasienten og primærhelsetjenesten ved 
utskriving

 Å anbefale tiltak i pasientens hjemmemiljø etter sykehuskontakten for å følge opp en påvist 
ernæringsmessig risiko er derfor tilstrekkelig for å registrere kode for dette, også der det 
ikke har vært iverksatt spesifikke ernæringsmessige tiltak under kontakten
 forutsatt at funn og vurderinger er beskrevet i journalen

 Det bør dokumenteres at slik informasjon også er gitt til pasienten

 NB: Kroppsvekt skal alltid vurderes i forhold til en referansepopulasjon
 Normalvekt og KMI kan variere med kjønn, alder og etnisitet
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Prosedyrer for smertelindring etter operasjon

 Nerveblokader og annen anestesi som gjøres på operasjonsstua som ledd i 

bedøvelse ved et operativt inngrep, kodes ikke, dersom dette er den vanlige 

anestesien ved inngrepet

 Hvis det på grunn av forhold ved pasienten er avvik fra ordinære rutiner skal dette 

dokumenteres i journal, og de særskilte anestesiprosedyrene skal da kodes

 Prosedyrer som gjøres på operasjonsstua etter at det kirurgiske inngrepet er over, 

og som er del av postoperativ smertebehandling, kan kodes i tillegg

 Eks. nerveblokader

 Det skal framgå av journalnotat hva som er gjort, og hvorfor
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Svar på innsendte 
kodespørsmål



Hodeskader og sårbehandling

 Ved koding av hodeskader med commotio bruker jeg S06.0/ S06.1. Ved poliklinisk 

behandling havner dette i DRG 901 O. Hvis det gjøres en sårbehandling som kodes 

med QAB00 havner dette i DRG 809 S, som gir betydelig lavere refusjon. Dette 

virker ulogisk for meg da behandlingen er mer omfattende. Det samme gjelder 

S00.0 (DRG 909 A versus 809 S). Er det med en logikk at prosedyre reduserer DRG 

refusjonen eller gjør jeg en kodefeil?

 Svar: Intrakranielle skader kodes med riktig 4-tegnskode fra kategori S06 

Intrakraniell skade. 5.tegn 0 (uten åpent sår) eller 1(med åpent sår) kan legges til. 

Dersom det gjøres sutur av hud brukes prosedyrekode QAB00 Sutur av hud på hode 

eller hals. Spørsmål om DRG-gruppering må sendes til drginfo@helsedir.no
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Ultrafiltrasjon

 Vet du om det finnes en egen kode for ultrafiltrasjon? Det er dialysen som etterspør 

det. 

 Svar: For ultrafiltrasjon, der formålet med behandlingen er å trekke 

overskuddsvæske bruker dere kode

 RXGD30 Hemofiltrasjon
Bruk av konveksjon for fjerning av væskeoverskudd/kroppens avfallsstoffer
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Rent sårstell

 De nye sårkodene (QxGX01) skal de kunne brukes ved vanlige sårstell/skift på 

poliklinikk for eksempel av spl. 

 Svar: Ja. Kodeteksten til disse kodene er Rent sårstell av sår eller fistel, og har 

eksklusjon mot kirurgisk sårbehandling, dvs behandling som krever kniv og 

bedøvelse. 
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Anastomoselekkasje

 Anastomoselekkasje med påfølgende infeksjon: skal det kodes med T81.8 og T81.4, K65.- eller bare 
T81.8 og K65.-? 

 Svar: Komplikasjoner som har direkte sammenheng med en behandling og som ikke ellers ville ha 
oppstått kodes slik: 
 som kode for hovedtilstand velges en kode der det framgår av kodeteksten at det dreier seg om en 

komplikasjon
 Kode for problemet legges til som annen tilstand

 HT: T81.4 Infeksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted
 Abscess
 Sepsis 
 Infeksjon, når denne ikke skyldes infusjon, transfusjon, terapeutisk injeksjon, proteser, implantater og 

transplantater (Se FinnKode) 

 AT: K65.- Peritonitt

 Hvis sepsis – husk å legge til R65.1 (alvorlig sepsis) eller R57.2 (septisk sjokk)  
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Blødning ved samtidig blodfortynnende behandling

 Blødning og blodfortynnende: D68.3 som hoved eller annen tilstand? og hvilke 

medikamenter gjelder dette?

 Svar: Se kodeveiledningen:  
 D68.3 Blødningstendens som skyldes sirkulerende antikoagulanter

 Denne brukes som kode for hovedtilstand for blødninger  som klinisk bedømt er en 

bivirkning av antikoagulasjonsbehandling. Om mulig skal det legges til mer spesifikk 

kode for selve blødningen, for eksempel R04.0 Epistaxis. Årsakskode skal være Y4n 

Terapeutiske legemidler eller biologiske substanser i terapeutiske doser som årsak til bivirkning 

eller annen uønsket virkning etterfulgt av ATC-kode for medikamentet.

 Gjelder medikamenter som i ATC-registeret har B01A som 4 første tegn, unntatt 

gruppen i  B01AC – Hemmere av blodplateaggregasjon
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Nerveskade etter operasjon

 "Ofre" nerve under operasjon: fjerne godartet svulst og det blir facialisparese eller 

recurrensparese; skal dette kodes som komplikasjon?

 Svar: Behandlende lege må ta stilling til om dette er en komplikasjon eller ikke. 

Dersom det er en komplikasjon og skal kodes som det må dette stå i journalen. 

 Se journalforskriftens §6 h) om beskrivelse av de funn og vurderinger som ligger til grunn 

for kodet informasjon  til helseregistre. 

 Dersom det ikke står i journalen at dette er en komplikasjon skal det heller ikke kodes som 

det. 

 Dersom skaden ikke er en komplikasjon men likevel skal kodes, kan en legge til 

kode Y95 Nosokomial tilstand eller infeksjon
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Palliativ væsketapping hos kreftpasient (1)

 Hoveddiagnose? Kreftpas. som får behandling med ascites- /pleuratapping i tillegg til 
palliativt team, skal det kodes med cancer som hovedtilstand eller ascites, pleuraeffusjon 
e.l.?

 Svar : To spørsmål må besvares før dette kan kodes: 

 1) Har det aktuelle sykehuset et palliativt senter, jf kapittel 6.15 i foreløpig ISF-regelverk 
2020?  
 Dersom pasienten behandles i regi av palliativt senter eller palliativt team skal kode for 

kreftsykdommen være kode for hovedtilstand. Kode Z51.5 Palliativ behandling legges til
 Prosedyrekoder for utført behandling legges til
 Dersom pasienten behandles i regi av palliativt senter kan særkode legges til (fra 2020 

prosedyrekode WRBAxx) 

 Dersom pasienten er innlagt i vanlig somatisk avdeling og ikke behandles i regi av palliativt senter 
kodes dette som under 2) 
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Palliativ væsketapping hos kreftpasient (2)

 2) Er det gitt behandling også for selve kreftsykdommen, eller bare utført væsketapping?

 Dersom det samtidig er gitt behandling for selve kreftsykdommen skal denne være 

hovedtilstand

 Dersom det bare er tappet væske skal væskeansamlingen være hovedtilstand, og kode for 

kreftsykdommen legges til som annen tilstand

 Tar inn nytt avsnitt om dette i kodeveiledningen for 2020 
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Divertikkelblødning

 Blødning som man mener stammer fra divertikler; Hovedtilstand: blødning eller 

divertikkelsykdom? 

 Svar: Hva er helsehjelpen hovedsakelig rettet mot? Behandling av divertiklene eller 

blødningen?

 For knapt med opplysninger om problemstillingen til å besvare dette
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E-læringskurs?

 Vi ønsker e-læringskurs som går på komplikasjoner og følgetilstander

 Svar: Vi er i ferd med å ferdigstille kurs 10, som omtaler komplikasjoner til 

svangerskap, fødsel og barseltid 

 Det er ikke planlagt flere e-læringskurs
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Strukturert poliklinisk dagtilbud

 BUP Sykehuset Levanger har en diskusjon på bruken av: Strukturert poliklinisk dagtilbud

Strukturert poliklinisk dagtilbud, diagnostisk formål (B0005/Ny IEAA00) og 

Strukturert poliklinisk dagtilbud, terapeutisk formål (B0006/Ny IEAA10)

Hva ligger i begrepet at det polikliniske tjenestetilbudet skal skille seg vesentlig fra ordinære 
polikliniske konsultasjoner?

Vi lurer på om dokumentasjonskravet ansees oppfylt i de tilfeller der vi samler opp og 
intensiverer poliklinisk konsultasjon en dag med varighet over 2,5 timer? 

Her i Trøndelag er det lang reisevei og da er det både nyttig og miljøvennlig å intensivere 
behandlingsdagen

 Svar: Med «vesentlig» menes mer innhold og mer ressursbruk enn det en ordinær 
poliklinisk konsultasjon har 

 Se foreløpig ISF-regelverk 2020 kapittel 7.1, som omtaler kravene til bruk av koder for 
strukturert poliklinisk dagtilbud 
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Kronisk lungeinsuffisiens etter kirurgi

 Pasient med KOLS, høyresidig lungekreft, nylig pulmektomert og under adjuvant

behandling.

 Innlegges med KOLS-forverring. Som bitilstand er Z90.2 Tap av lunge 

registrert. Kan man alltid legge til J95.3 Kronisk lungeinsuffisiens etter kirurgi på 

pasienter som har gjennomgått pulmektomi?

 Svar: Det skal foreligge en beskrivelse av de funn og vurderinger som ligger til grunn 

for kodet informasjon innrapportert til helseregistre. Behandlende lege må vurdere 

og nedtegne i journalen om fjerning av lungen i seg selv har gitt kronisk 

lungeinsuffisiens. Dersom dette ikke er beskrevet kan koden ikke benyttes.  
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Osteoporotiske brudd

 Synes dette med osteoporotiske brudd iht adekvat traume er litt vanskelig. Definisjon 

av adekvat traume skulle vært definert litt bedre i kodeveiledning…… Her mener 

legene at hvis pasienten har osteoporose og har falt fra egen høyde så skal det 

kodes M80-Osteoporose med patologisk brudd (for fall fra egen høyde regnes ikke 

som adekvat traume mener de…..) Hva blir riktig definisjon og koding av slike 

tilfeller?

 Svar: Definisjonen av «adekvat traume» er en legefaglig oppgave, og ikke en 

kodefaglig. Dersom behandlende lege mener at et brudd er et lavenergibrudd, ut fra 

gjeldende definisjoner for dette, skal dette kodes med M80.- Vurderingen som ligger 

bak denne konklusjonen skal stå i journalen.  
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Takk for 
oppmerksomheten!


