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ENGASJEMENT OG SAMARBEID: 

Atle Haugedal SSHF

Eivind Dalgard AHUS

Kostas Vilimas SI

Økonomicontrollere SI

Apotek og Sykehusapotek

Helsedirektoratet –DRGinfo

Sykehusinnkjøp

RHF

Private avtalespesialister

HELFO

Nimes



Krav til H-resepten

• Pasient (fødselsnummer)

• Legemiddel (ATC-kode)

• H-resept

• Tilstand (Refusjonskode ICD10) 

• Forskriver (HPR nr og org.nr)



Krav for finansiering

• Et uttak på gyldig resept i 2019
– Indikasjon og behandling grupperes til godkjent STG

– Gyldig ICD 10 kode

• Indikasjonsområde inkludert i finansieringsordningen 



«Helfofila»

Fakturagrunnlag- Uttak av helseforetaksfinansierte legemiddel

• Mange kolonner 

• «Godkjent» -betyr regning sendes helseforetak! 

• Refusjonskode regning- Tilstandskode registrert i 
Apoteket

• Refusjonskode resept- Tilstandskode registrert i 
reseptmodul.



Utfordringer 

• Kontroll på foretaksnivå

• Fødselsnummer i fila

• Private avtalespesialister
• Veiledning og informasjon

• Systemleverandører. 

• Resepter må tilbaketrekkes av lege

• Eksklusjoner i ordningen og STG logikk



Kontroll Helfo månedsfil: 

ATC som ikke er i finansieringsordningen i periode (år) ekskluderes 
først. 

• Mangler Ref. kode:
 Kolonne Refusjonskode regning- «Tom»

 Refusjonskode resept- «Tom»

• Ugyldige refusjonskoder- Tretegnskoder



Helfofil med flere måneder inkludert:

• Resepter kan være rettet opp eller foreskrevet riktig senere i 
året!

 Filtrer personnummer i stigende rekkefølge

 Sjekk hvert preparat for å se om én resept har gyldig refusjonskode



Koding



• A00.0 – Default i PAS systemer

• Ugyldige 3 tegns-koder 

-Feil kodeverk- 7435 Ok, om de er like uansett punkt. 

- 7170 ICPC-2 ugyldig kode

-Eldre resepter foreskrevet i blåreseptordning uten endring.







• Uspesifiserte sykdommer med .8 /.9:
– Annen sykdom enn de som er spesifisert med koder med 4. tegn .0 .1 

osv…..
– Sykdom som ikke kan spesifiseres med nevnte 4. tegn.  .0.1.2 osv…… 

eksempel 
• D84.0 Defekt i lymfocytt funksjonsassosiert antigen 1 [LFA-1] 
• D84.1 Defekter i komplementsystemet Mangel på C1-esterasehemmer [C1-INH] 
• D84.8 Annen spesifisert immunsvikt 
• D84.9 Uspesifisert immunsvikt 

• Manifestasjon eller bakenforliggende sykdom, må kodes med 
indikasjonen selv om dette er en stjernekode.  
Eks. I27.0 istedenfor M34.-



• Z koder
– Z20.2 ekskluderer HIV. (HIV/profylaksekode Z20.6. Z29.2, Z21 eller B20-24)

– Z71.7 Rådgivning om smittevern mot HIV. 

– Z94.- Status etter organtransplantasjon- Aktuell sykdom/problem eller 
gjennomgått transplantasjon.  

• Indikasjon utenfor behandlingsområde= Behandling som ikke gir 
refusjon. 
– Behandling for kronisk hepatitt kodet med kode for akutt. Feilkoding?



Mulig inkludering i ordningen?
 L01XX05 Hydroxyurea/Hydrea og ICD10 kode D57.1 Sigdcelleanemi 
 L01XE10 Votubia/Afinitor og ICD10 kode Q85.1 Tuberøs sklerose 

Papirresepter må settes inn av apoteket

Resepter foreskrevet i legens navn for å i vareta pasientens anonymitet gir ikke 
riktig antall resepter i ordningen. 

Legemidler uten markedstillatelse, må det fortsatt sendes søknadsfrikjenning for.  

TIPS



Kontroll i Sykehuset innlandet



Spørringer- Filter

STG-gruppering 
ved hjelp av NPK-
definisjonsdata 
eller data levert 

fra 
analyseprogram

Fødselsnummer 
erstattes med 

NPR nummer for 
foretaksreseptene

Inngår ikke i TFG

SANN

Er tellende STG i 
år

SANN 

Har fått refusjon-
STG tidligere i år

USANN





Resepter med feil eller mangler.  

Sykehus/Legekontor Mangler/ugyldig Feilgruppert Antall resepter Totalt

Akershus hudlegesenter 1 1

Akershus universitetssykehus 6 1 7

Diakonhjemmet sykehus 1 1

Gjøvik hudlegesenter 2 2

Hamar hudlegesenter 24 24

Hedmark spesialistsenter 1 1

Helse Bergen 1 1

Helse Førde 1 1

Gatty 60 6 66

Dotterud 76 5 81

Kongsvinger hudelegkontor 1 1

Linderud hudlegekontor 1 1

Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 1

Oppsal hudlegekontor 2 2

OUS 6 27 33

Revmatismesykehuset 11 5 16

Sandvika Reumatologi Praksis 1 1

St. Olavs hospital 4 4

SI 50 41 91



Kontrollbehov?

«Forenkling i registreringsrutiner og tilhørende 
kvalitetssikringsrutiner knyttet til pasientadministrert 
legemiddelbehandling» 

Dette fordrer imidlertid: 
– Informasjon til leger om hvilke legemiddel

som inngår til en hver tid. Mer informativ vedleggsliste?

– Riktig refusjonspunkt for indikasjon

– Kodekvalitet i alle foretak og hos avtalespesialister



Takk for meg!


