
Endringer i kodeverk og kodingsregler 
DRG-forum 6/11-2015 

Gardermoen 6/11-2015 



Endringer i prosedyrekodeverket 

 

Endringer i koder og regelverk 

2 06.11.2015 



Kapittelrevisjoner i enkeltkapitler 
• Revisjon av kapittel I - Tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelmisbruk og psykisk helsevern for voksne 
– Færre koder.  
– Endring i kodetekster og undertekster 

• Revisjon av kapittel O - Habilitering og rehabilitering i 
spesialisthelsetjenesten, inkludert private rehabiliteringsinstitusjoner 
med avtale  
– Omfattende reduksjon av antall koder.  
– Endring i kodetekster og undertekster 

 
• Brukerne av kap.I og O må bruke Finnkode for å lete opp korrekt kode 
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Noen helt nye koder, og noen utgår 

• 4 nye NCSP-koder for bukplastikk 
– Differensierer type inngrep  

– Erstatter koden QBJ30 Korreksjon av abdominalt hudforkle 

• 12 nye NCSP-koder for andre inngrep 
– Gynekologi, transplantasjon, anestesi, ortopedi, perkutan intervensjon på 

hjertet  

• NCMP-koder for utførende helsepersonell (ZWAA-koder) utgår 
– Skal registreres på tjeneste 
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Samordning av prosedyrekodeverkene 
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NCMP, NCSP, NCRP  
 

vises fra 1/1-16 i 
«Finnkode» som ett 
prosedyrekodeverk 

 

Kodene fra de tre vises 
sammenhengende, i 
stigende rekkefølge etter 
bokstav  

 
06.11.2015 



Hvorfor samordning? 
• Rydde opp i dubletter som gir usikkerhet mhp bruk 

- Entydig kodingspraksis 

• Gi bedre mulighet for korrekt registrering av bildeveiledede 
prosedyrer 

- Alle bildeveiledede prosedyrer samles i NCRP-kodeverket 

• Gi bedre mulighet for å rapportere all bildeveiledet aktivitet til 
NPR, uavhengig av hvilken type aktivitet det gjelder og hvor den 
foregår  

• Behov for enkelt å kunne fange opp omfanget av undersøkelser 
som gir strålebelastning for rapportering fra NPR til Norsk 
strålevern 
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Mange endringer 

• Omfattende revisjonsarbeid i 2015 

– NCMP, NCSP og NCRP består nå til sammen av 8531 koder 

• Endringer i 1839 koder fra 2015 

– Endret kodetegn, endret tekst, koder satt ut av bruk 

– Fjernet dubletter 

• Opprettet 384 helt nye koder 

– Ingen overlapping av koder 

– Gjensidig utelukkende kodeverk 
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Eksempel på endringer 
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Dublett som fjernes 

NCMP/SP-koder som erstattes av NCRP-koder 
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Justering av kapittelinndelingen  
• Disse 5 kapitlene har endret navn og/eller har endret 

bruk: 
 
 
 
 
 
 

 
• Alle de andre kapitlene har samme navn og bruksområde 

som før 
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Kapittelnavn 2015 Kapittelnavn 2016 

S (Ikke i bruk i NCSP/NCMP, brukes i NCRP) S Bildediagnostiske undersøkelser 

T Mindre kirurgiske inngrep T Nuklærmedisin 

U Transluminal endoskopi  Ikke i bruk 

V NCRP-koder for nukleærmedisin Ikke i bruk 

X Undersøkelser i forbindelse med kirurgiske 
inngrep Ikke i bruk 

06.11.2015 11 



Hvem berøres av endringene? 
• Alle fagmiljøer i større eller mindre grad 

 
• Mest berørt  

– Radiologi 
– Kirurgi 
– Alle fagmiljøer som bruker bildeveiledet intervensjon 
– Alle fagmiljøer som gjør bildediagnostiske undersøkelser utenfor 

radiologisk/nukleærmedisinsk enhet og som i dag koder disse med 
NCSP/NCMP-koder 

 
– Psykiatri/tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
– Habilitering/Rehabilitering 
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Hvilke prosedyrekoder skal benyttes ved 
årsskiftet?  

• Prosedyrer skal registreres med de koder som gjelder 
på det tidspunktet prosedyren utføres.  

 

• 2015-koder skal bare brukes for prosedyrer som er utført i 2015.  

• Alle prosedyrer utført etter 1/1-16 skal registreres med 2016-
koder 
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Rapporteringskrav til NPR 

• Ingen prinsipielle endringer for klinikerne i 2016 

• Klinikere skal rapportere samme type prosedyrer som i dag, men 
med nye kodetegn hvis disse er endret 

– uavhengig av hvilket kodeverk dette hentes fra 

• Intervensjoner som gjøres på radiologiske avdelinger må 
registreres både i PAS og det radiologiske fagsystemet, hvis det 
ikke er integrasjonsløsninger mellom disse,  for at dette skal 
komme med for statistikk og innsatsstyrt finansiering 
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Nytt: Rapportering til NPR fra RIS 
• Diagnostiske undersøkelser uten intervensjon, utført på 

radiologiske/nukleærmedisinske enheter, skal i løpet av 2016 
rapporteres til NPR for både inneliggende og polikliniske 
pasienter.  Dette gjelder alle aktører, både offentlige og private. 

• For polikliniske pasienter skal det i tillegg rapporteres til HELFO, 
som tidligere 

 

• NPR vil komme med mer informasjon om dette.  
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Verktøy for å finne fram til ny kode 

Endringer i koder og regelverk 

• Helsedirektoratet publiserer 
kodefilene for 2016 på en 
annen måte enn tidligere  
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• Alle kodene vises i to Excel-bøker:  

– En Excelbok for ICD-10  

– En Excelbok for prosedyrekoder 

• Excelbøkene har flere ark 

– Arkene inneholder ulik informasjon 

– Arkene inneholder kolonner som må brukes 

Endringer i koder og regelverk 

06.11.2015 17 



• Excelbøkene erstatter tidligere enkeltfiler for 

– Koder med fullstendig kodetekst 

– Koder med 60-tegns-tekst 

– Oversikt over kjønnsspesifikke koder  

– Oversikt over rene tilleggskoder 

 

– Excelboken vil ikke vise undertekster 

– De må letes opp fra Finnkode.  

 

• Tilgang til Excelboken fra Helsedirektoratets hjemmeside: 

https://helsedirektoratet.no/helsefaglige-kodeverk/kodeverk-for-
kirurgiske-og-medisinske-prosedyrer-ncsp-og-ncmp 
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 • Ett av arkene i boken for 
prosedyrekodene har 
søkefunksjon:  

 

«Hva blir 2015-koden i 2016»?  
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Exel-boken  for prosedyrekodene har 4 
arkfaner 
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Ark med 
alfabetisk visning 
av alle kodene 

Ark med 
oversikt over 
alle endringer 
2015-2016, 
unntatt nye 
koder 

Ark med bare 
nye koder 

Ark med 
søkefunksjon 
for å finne 
endring for én 
enkelt 2015-
kode 
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Søkearket gir mulighet for oppslag fra 
gammel til ny kode 
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Skriv inn 2015-koden. Både 
små og store bokstaver 
virker. Trykk «Enter» 
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Visning av 2015-koden + 
kodetekst 

Visning av hvilken kode i 
2016 + kodetekst som 
erstatter den gamle 
koden, samt ev. alternativ 
kode.  
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Endringer i kodingsregler 
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Registering av årsaker til sykdom og skader  

• Årsakskoder fra ICD10 kapittel XX (V0n-Y98 – Ytre årsaker til 
sykdommer, skader og dødsfall) 

– Krav om registrering frafalles når pasientens skade er årsak til 
kontakten med helsevesenet 

• Årsaksinformasjonen skal da gis på eget 
skademeldingsskjema til NPR (felles minste datasett -
FMDS)  

– Jmf. NPR 51-1-1  kap 3.8 
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• Krav om registrering  i PAS av årsakskode gjelder fremdeles ved  

– Komplikasjoner til medisinsk og kirurgisk behandling og 
bivirkninger (Y4n-Y82) 

– Pasientreaksjon som følge av medisinsk eller kirurgisk 
prosedyre  (Y83-84) 

– Sekvele og følgetilstand etter skade og annen ytre årsak til 
sykdom og død (Y85-Y89) 

 

 

Endringer i koder og regelverk 

25 06.11.2015 



Medikamentell svulstbehandling 

• Refusjonsreglene fra 2015 bruker ikke KurID  eller ATC-koder 
som refusjonsgrunnlag 

– Kode for sykdom + prosedyrekode WBOC er tilstrekkelig 

– Særkode kan gi økt refusjon og skal alltid registreres 

 

• Kan vi klare oss uten KurID? 
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Kur-ID 

• Kodeverk fra Nasjonalt register for medikamentell 
kreftbehandling, publisert på Oncolex.no 

– Oncolex.no driftes fra Institutt for genetikk og informatikk, 
OUS 

– Viser blant annet kodeliste over kurer som gis i 
kreftbehandling i Norge 

– Kodelisten vedlikeholdes fra OUS 
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Medikamentell svulstbehandling 

• I dagens PAS er det ikke mulig å registrere tilstrekkelig antall ATC 
koder til erstatning for KurID.  

• For å ivareta behovet for statistikk skal derfor dette registreres: 

– Særkode, hvis den finnes 

– KurID, dersom denne koden foreligger 

– ATC kode for det viktigste medikamentet, dersom det ikke 
foreligger verken KurID eller særkode.   
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Registrering av hovedtilstand når pasienten 
flyttes mellom sykehus 

 

• Regelverket/kodeveileder har i dag ingen entydig regel for dette 

• Behov for en nærmere gjennomgang og vurdering av 

– Konsekvenser for statistikk 

– Konsekvenser for finansiering 

 

• Derfor: Ingen ny regel for 2016  
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Multippel koding 
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Hensikten med ICD-10 
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• Redskap for koding av dødsårsaker (mortalitet)  

     og sykdomsforekomst (morbiditet) for statistikk 

– Ikke primært et redskap for refusjonsberegning 

• Kodingsregler er derfor laget for presis beskrivelse av 
tilstander/sykdommer 

 

• Begreper som brukes i de norske kodingsreglene for 2015 
samsvarer med bruken av begrepene i internasjonal ICD-10 
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Multippel koding 
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• = Koding av en tilstand ved 
hjelp av mer enn én kode  

• Innført som kodingsprinsipp 
ved innføring av ICD10 

 

• Vil bli obligatorisk for all 
koding av tilstander når ICD-
11-innføres 

 

 

• Tilstand 1 Kode 1 

       Tilstand 1 Kode 2 

       Tilstand 1 Kode 3 

       Tilstand 1 Kode 4 

 

• Tilstand 2 Kode 1 

       Tilstand 2 Kode 2 

       Tilstand 2 Kode 3 

 osv.  
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Innleggelsesårsak: Lipom i 
mediale høyre øyelokk med 

erytem 
 
 

Kodingseksempel fra ICD-11 
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Store utfordringer med dagens regler 

• Kodingsreglene er lite forstått 

• PAS/EPJ-systemene er ikke laget slik at brukerne på en enkel 
måte kan følge kodingsreglene 

• Problemer på teknisk side ved sending og mottak av data 

• Finansieringssystemet har ikke tatt høyde for alle varianter av 
multippel koding 
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Fra 2016: Midlertidig regelendring 
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• Regler for sverd-stjernekoding gjelder 
som før. 

• Tilleggskoder for en tilstand skal ikke 
registreres ved hjelp av multippel koding 

• Tilleggskoder skal registreres som 
separate tilstander  dersom det er behov 
for å registrere en tilstand med flere 
koder 

• Eks: Bakterie ved infeksjoner. SIRS. Årsak 

til komplikasjoner. 
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• Denne midlertidige regelendringen skal gjelde inntil annen 
beskjed blir gitt 

• Multippel koding vil senere bli gjeninnført som kodingsregel 
for en rekke kliniske områder 

• Detaljer blir gitt i «Regelverk og veileder for bruk av medisinske 
kodeverk 2016» 
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• Helsedirektoratet starter i 2016 en prosess  for å se på multippel 
koding i en større sammenheng, bl.a.:  

– Funksjonsbeskrivelse for leverandører av datasystemer 

• Beskrivelse av brukergrensesnittet for multippel koding 

– Konsekvenser for helsestatistikk  

– Konsekvenser for finansiering 
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Når kommer mer informasjon? 

 

 

For leverandørene av PAS/EPJ-systemer og sektorens klinikere 
og kodeansvarlige:  

Alle filer med oversikt over kodeverk som gjelder fra 1/1-16 legges 
ut på Helsedirektoratets hjemmeside  

– Excelbok med kodetegn og tekst 

• Erstatter tidligere enkeltfiler 

• Søkefunksjon 
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Når kommer mer informasjon? 

                    

 

PDF-filer med informasjon til bruk for lokal internundervisning 
legges ut på Helsedirektoratets hjemmeside 

• Endringer i prosedyrekodeverkene 

• Endringer i ICD-10 

• Endringer i regelverk for koding 
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Når kommer mer informasjon? 

•                                    Orientering til fagmiljøet i (re)habilitering om 
endringer i prosedyreverkets kapittel O 

                  

•                      «Regelverk og veiledning for bruk av kliniske 
kodeverk i spesialisthelsetjenesten 2016»  

– publiseres på Helsedirektoratets hjemmeside 

                

•                        Finnkode publiseres oppdatert for 2016 
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15/12-15 

1.januar2016 

Medio november 
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Oppsummering 
• Store endringer i prosedyrekodeverkene 

• Datafilene for 2016 vises på ny måte, med søkefunksjon for å 
finne ny kode 

• Årsak til personskade utenfor sykehus skal bare meldes med 
FMDS 

• Multippel koding skal ikke benyttes 

– Sverd-stjerne-kombinasjonen registreres som tidligere 

• Finnkode vil alltid være oppdatert 

– Kodebøker for ICD10 bør arkiveres 

06.11.2015 
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https://finnkode.helsedirektoratet.no 
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• «FinnKode» vil alltid være 
oppdatert for alle endringer 
i kodeverkene og må 
benyttes.  

• Gamle kodebøker skal ikke 
brukes.  
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