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Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk og terminologi



Agenda

• Endringer i kodeverkene fra 2019

• Endringer i kodingsregler

• Presisering av gjeldende regler

• Og litt til…
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Endringer i kodeverkene fra 2019



ICD-10 2019

Prosedyrekodeverkene 2019

Multiaksial klassifikasjon i psykisk 
helsevern for barn og unge (PHBU)

Kodeveileder 2019 
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Nyhetsbrev 
31/8-18

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/prosedyrekodeverkene-kodeverk-for-medisinske-kirurgiske-og-radiologiske-prosedyrer-ncmp-ncsp-og-ncrp#prosedyrekodeverkene-2019
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/multiaksial-klassifikasjon-i-psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-phbu


Endring i kodingsregler



Palliasjon

• Norsk 5-tegnskode Z51.50 Behandling ved palliativt senter går ut av bruk 
2019 

• Kode for pasientens sykdom skal være kode for hovedtilstand

• Kode Z51.5 Palliativ behandling kan legges til som kode for annen tilstand 
ved alle enheter som gir palliativ behandling

• Særkoder for palliativ behandling skal bare brukes av enheter som 
fyller kravene i ISF-regelverket
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Prehospital trombolyse ved hjerteinfarkt

• Ny prosedyrekode WBGM90 Intravenøs trombolysebehandling

• Til bruk ved alle indikasjoner for intravenøs trombolyse
• Legg til ATC-kode for medikament
• Ikke nødvendig å bruke WBGM-kode for farmakoterapi samtidig

• Tidligere særkode 1XX01 Intravenøs trombolysebehandling ved akutt hjerneinfarkt går ut av bruk

• Kan benyttes når trombolyse gis prehospitalt ved hjerteinfarkt når:
• Behandlingen er forordnet fra sykehus
• Sykehuset betaler medikamentet
• Pasienten innlegges i sykehusavdeling 

• Ved prehospital trombolyse registreres koden ved den første avdelingen som har 
behandlingsansvaret for pasienten
• ATC-koden for det aktuelle legemiddelet bør oppgis
• Det skal dokumenteres i journalnotat at behandlingen er gitt
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Presisering av gjeldende regler



Prenatal diagnostikk

• Med prenatal diagnostikk menes «undersøkelse… med det formål å få informasjon om 
fosterets genetiske egenskaper, eller for å påvise eller utelukke sykdom eller utviklingsavvik 
hos fosteret» (Bioteknologiloven §4.1. Se også veileder fra Norsk gynekologisk forening )

• Kode fra Z36.x skal bare brukes ved avdelinger for medisinsk genetikk eller senter for 
fosterdiagnostikk

• Rutinemessige svangerskapskontroller kodes med Z34.x Kontroll av normalt 
svangerskap, eller Z35.x Kontroll av høyrisikosvangerskap 

• Avvik ved rutinemessig svangerskapskontroll, når det er oppfølging av avviket som er fokus 
for helsehjelpen, skal kodes med O28.x Unormale funn ved screeningundersøkelse 
av mor under svangerskap
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Fysioterapi som generell treningsterapi etter 
kreftbehandling

• Kodes med Z50.1 Annen fysikalsk behandling som kode for hovedtilstand, når 
hovedinnholdet i helsehjelpen er generell treningsterapi
• Men: Dersom helsehjelpen hos fysioterapeuten retter seg mot en spesifikk 

problemstilling, f.eks. lymfødem, skal dette være hovedtilstand, og Z50.1 skal 
ikke benyttes

• Pasienten skal ha henvisning fra lege

• Kode for underliggende kreftsykdom legges til som kode for annen 
tilstand
• Så lenge pasienten får adjuvant behandling
• Så lenge pasienten er i et planlagt oppfølgingsløp med kontroller hos lege
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Koding av sårstell

• Vanlig sårstell med skiftesett, ren oppdekking og  overflatisk skraping med 
skarpskje,  skal ikke kodes

• Kode QxB05 Sårrevisjon

• Brukes ved omfattende sårbehandling med skarpt instrument til friskt vev/blødning

• Behov for lokalbedøvelse

• Steril prosedyre med minimum hansker, plastforkle og munnbind

• QxB05 hører til kategori for kirurgisk sårbehandling

• Egen kode for stell av diabetiske fotsår: QDGX10

• Omfatter nevropatisk og/eller angiopatisk sår
Inkl: fjerning av hyperkeratose eller nekrotisk vev

Ved kirurgisk sårrevisjon: bruk i stedet kode fra QDB
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Venøse leggsår

• Ingen egen kode i dag for selve sårstellet av venøse leggsår
• Slike sårstell er ingen kirurgisk prosedyre, se 

https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/sarstell-venose-
leggsar#approach

• Aktuelle koder i dagens prosedyrekodeverk
• NGX30 Myk bandasje på kne eller legg: Kan benyttes for kompresjonsbandasje
• WLGX35 Badebehandling, lokal

• Stell av venøse leggsår er tidkrevende, og gjelder mange pasienter 

• Vi vurderer sammen med referansegruppene å ta inn ny kode for dette, 
med gyldighet fra 2020 
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Multippel koding

• Kodeveiledningen fra E-helse har fra 2016 hatt unntak om bruk av 
multippel koding
• Unntatt for sverd-stjerne-koding i ICD-10

• Multippel koding er komplisert 
• Ikke alle sykehus rapporterer sverd-stjerne korrekt

• Gjeninnføring av multippel koding for alle typer tilstander krever 
koordinering mellom systemeiere, systemleverandører,  NPR, 
Helsedirektoratet og E-helse

• Konklusjon: Ingen endringer i kodeveiledningen 2019 om multippel koding
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Lærings-og mestringsaktiviteter i sykehus

• ISF-regelverket har formelle krav til bruk av særkode 
A0099 Grupperettet pasientopplæring

• For polikliniske grupperettede tiltak skal det foreligge henvisning fra lege

• Aktivitet skal registreres på den som er henvist, selv om pårørende deltar i stedet 

• Lavterskeltilbud skal ikke rapporteres til NPR

• Analyseavdelingene i sykehusene anbefales å se på lokale registreringsrutiner

DRG-forum 26.11.2018 14



Litt til



Særkodene på FinnKode

• Særkodene er søkbare i FinnKode (finnkode.ehelse.no) også i 2019

• Særkodene oppdateres av Helsedirektoratet flere ganger i året

• FinnKode oppdateres for endringene fra januar 2019, men vil ikke være 
oppdatert ved endringer gjennom året
• Kompromiss i overgangsperiode

• Konklusjon: Den komplette og oppdaterte listen over særkoder er 
tilgjengelig på helsedir.no 
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-
systemet/serkoder
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ICD-11

• ICD-11-versjonen publisert 
juni 2018 er laget for at 
medlemslandene i WHO skal kunne forberede seg på innføring

• ICD-11 er ikke «stabil» før 2022 

• Ingen tidfestet plan på innføring av ICD-11 i Norge 
• Overgangen fra ICD-9 til ICD-10 tok mellom fem og syv år 
• Endringene i den nye utgaven denne gangen er betydelig mer omfattende 

• Direktoratet for e-helse følger arbeidet i WHO og vurderer ICD-11 i det 
generelle arbeidet innenfor hele feltet for kodeverk og terminologi
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Tradisjonell (asiatisk) medisin i ICD-11

Valgfritt kapittel for de landene 
som ønsker å rapportere 
epidemiologiske data over bruk 
av tradisjonell medisin. 

Kapittelet skal ikke benyttes for 
dødsårsaksrapportering. 

Vi har ikke tatt stilling til om 
dette er et aktuelt tema å ta inn 
i norsk ICD-11, når den tid 
kommer. 
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Nytt fagsystem for forvaltning og distribusjon av 
kodeverkene

• Nytt fagsystem for forvaltning av alle kodeverk i E-helse (HealthTerm) tas i 
bruk ila 2019
• Intern forvaltning av helsefaglige kodeverk
• Inkluderer også støtte for administrative kodeverk (volven.no), registervariabler og 

metadata
• Erstatter i første omgang Volven og gir API-løsning i tillegg til excel-lister

• Påvirker ikke FinnKode i 2019

• Fra 2020 vil de kliniske kodeverkene være tilgjengelig både via
• API

og
• nedlastning av Excelfiler fra ehelse.no (som i dag)
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E-læringskurs fra Avdeling helsefaglige kodeverk

• Kursene kan tas fra regionale læringsportaler eller https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-
referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/e-leringskurs-i-medisinsk-koding
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Kurset er 
under arbeid, 
og snart ferdig
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Oppsummering

• Sjekk endringene i kodeverkene i  endringsdokumentene, og informer 
lokalt

• Informer palliative enheter, nevrologiske og indremedisinske 
avdelinger om endringer i kodingsregler

• Sjekk at sårpoliklinikker, inkl hudpoliklinikker, koder sårstellene riktig

• Sjekk at fødepoliklinikker og «pusterommet» koder riktig

• ICD-11 kommer i Norge, men vi vet ikke når
• Heller ikke bestemt hvilke elementer i ICD-11 vi skal benytte hos oss

• Det kommer mer informasjon om ny distribusjonsmåte av kodeverk

• Fortsett å bruke e-læringskursene!
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Takk for oppmerksomheten!


