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Endringer i ICD-10 fra 2018

 2 nye koder

 Ingen koder ut av bruk

 68 endringer i kodetekst eller undertekst
 34 av disse er endringer fra WHO. Øvrige er norske tilpassinger av oversettelser

 Alle endringer er drøftet i kliniske referansegrupper for kodeverkene
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 2 nye norske 5-tegnskoder 
 C79.21 og C79.81: metastaser i stikk-kanal og portkanal
 «Seeding»

Eksempler på andre endringer: 

 Z03 Medisinsk observasjon og vurdering der mistanke om sykdommer og 
tilstander blir avkreftet

 B17.0 Akutt delta(super)infeksjon hos bærer av ved kronisk hepatitt B 

 E86 Væsketap Dehydrering 

 G93.3 Postviralt utmattelsessyndrom
 Kronisk utmattelsessyndrom 

 Godartet m Myalgisk encefalomyelopati 

 O85 Sepsis i barseltid Barselfeber 

Infeksjon med utgangspunkt i fødselskanalen 

Side 5DRG-forum 27.11.2017

Endrings-

dokumentet 

viser alle 

endringene 



Endringer i prosedyrekodeverkene fra 2018

 Til sammen 77 nye koder, 55 koder utgår, 92 endringer i tekst

 Alle endringer er drøftet i kliniske referansegrupper for kodeverkene

 NCMP

 15 nye koder, 23 koder utgår, 38 andre endringer

 Flest endringer for hematologi, dialyse og intensivmedisin
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Endringer i NCMP

 Hele kapittel R  (blod og blodets bestanddeler) er gjennomgått 
 Koder for prosedyrer som ikke er i bruk i kliniske avdelinger er strøket

 Nye koder er lagt til

 Kodetekster harmonisert med nyere kliniske begreper

 Kodene for hemodialyse er flyttet fra kapittel K til kapittel R
 Helt nye koder for hemodialyse, hemofiltrasjon, plasmaferese/plasmautskifting

 Ny kode for ekstrakorporal fjerning av CO2 ved hemofiltrasjon

 Ny kode for «Avlesing og tolking av fjernrapporterte data fra CPAP eller BIPAP/NIV»

Referansegruppen for psykiatri/TSB anbefaler en grundig faglig gjennomgang av 

kodene i kapittel I før det legges til nye prosedyrekoder i dette kapittelet. 
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Endringer i NCSP fra 2018

 29 nye koder,

 12 koder utgår

 22 endringer i kodetekst eller undertekst

 Flest endringer for ortopedi, hud-og plastikk-kirurgi, karkirurgi og øye- og 

gastrokirurgi 
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NCSP - Ortopedi 

Fortsetter opprydning i protesekodeverket

 Inaktiverer kodenøkler for siste siffer 4 til 8 i delkapitlene for hofte og kne (NFB, NFC, NBB og 

NBC).

 Kodene endres ikke 

 Inaktiverer 4 koder for proksimale, primære delproteser i skulder og hofte

 3 nye koder for  vekstkontrollerende spinal korreksjon

 Nytt kapittel ZNX - Innsetting av andre spesielle ortopediske implantater

 presisering i tekst 

 to nye tilleggskoder for bruk av type protese
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NCSP - hud og plastikkirurgi 

Presisering av kodetekster for å gjøre det lettere å kode:

 Presisering  i undertekster av forskjellen mellom sårrevisjon og sekundærsutur 

(kodene QxE10 og QxE30) 

 Lagt til undertekster som presiserer riktig kode ved reeksisjon etter primærkirurgi

 Presisering i undertekster av forskjellen mellom QxG30 (forsinket hudlukking) og 

QxB05 (såreksisjon, debridement og sutur)

 Dette innebar endret meningsinnhold i QxG30; denne kodegruppen (5stk) måtte 

inaktiveres og nye koder opprettes som QxG31(5stk). 

 Ny kode for KGH90 Konstruksjon av penis

 Nytt delkapittel ACC6x 

 Nye koder for transposisjon av perifere nerver med koaptasjon

Side 10DRG-forum 27.11.2017



NCSP - karkirurgi

 Nytt kapittel PHK Transplantasjon av vener

 6 nye meningsbærende koder opprettes for rekonstruktiv dyp venekirurgi i PHE, 

PHN og PHK

 Også endringer i NCRP-kodeverket for kar-intervensjonistene
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NCSP - øye og gastrokirurgi

 Ny kode CDH70 Needling etter tidligere gjennomført trykksenkende kirurgi

 Ny tilleggskode ZXC16 Bruk av femtosekundslaser (ved katarakt og 

hornhinnekirurgi)

 Ny kode JHB50 Hemoroidearterieligatur for HAL-RAR prosedyrer
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Endringer i NCRP fra 2018

 33 nye koder 

 20 koder utgår

 32 endringer i kodetekst eller undertekst

 Flest endringer for karintervensjon og MR
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NCRP  - bildeframstilling og bildeveiledet intervensjon

 Opprydding i enkelte MR-flerregionskoder

 Nye koder for bildeveiledet injeksjon av terapeutisk substans i arterier

 Tekstendringer for å få tekst i samsvar med gjeldende språkbruk i faget

 Vær oppmerksom på at enkelte bildeveiledete intervensjoner må kodes med både 

NCRP-kode og NCSP-kode

 På intervensjonsenheter må derfor begge kodeverkene være tilgjengelige

 Eks: FNP02B Perkutan transluminal koronar angioplastikk + ZXC 10 Bruk av laser
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Excelbøkene for ICD-10 og prosedyrekodene

 ICD-10: 

 Prosedyrekodeverkene:

Her står endringer i 

undertekster
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Søkeark i excelbøkene for ICD-10 og prosedyrekodeverkene

Eksempel:
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Endringer i kodingsregler gjeldende fra 2018



Koding ved komplikasjoner

 Ingen endring i kodingsreglene fra 2018

 Kan bli endring fra 2019

 Trenger bredere gjennomgang av konsekvenser for forløp med flere avdelingsopphold
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Bruk av kode Z37.- Resultat av forløsning

 Ved ukompliserte forløp: 

 Når mor føder i sykehus 
 Z37.- skal alltid være hovedtilstand ved den avdelingen der fødselen finner sted 

 Z37.- skal brukes som hovedtilstand bare én gang i forbindelse med fødsel

 Dersom mor føder utenfor sykehus og så innlegges 
 «Z39.0 Pleie og undersøkelse umiddelbart etter forløsning» brukes som kode for  

hovedtilstand

 Dersom mor overflyttes til annen avdeling /institusjon 
 Kodes som ved fødsel utenfor sykehus.

Z37.- skal ikke registreres som Annen tilstand
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Bruk av kode Z37.- Resultat av forløsning (forts)

 Ved kompliserende tilstander: 

 Når mor føder i sykehus
 Hovedtilstand skal alltid være Z37.- ved den avdelingen der fødselen finner sted
 Kompliserende tilstander registreres som Annen tilstand

 Dersom mor føder utenfor sykehus og så innlegges 
 Den tilstanden som krevde mest helsehjelp registreres som hovedtilstand
 «Z39.0 Pleie og undersøkelse umiddelbart etter forløsning» brukes som kode for annen tilstand

 Dersom mor overflyttes til annen avdeling /annen institusjon
 Kodes som ved fødsel utenfor sykehus 

 Dersom mor dør: 
 Komplikasjonen som førte til død skal registreres som hovedtilstand 
 Z37.- registreres som Annen tilstand

Z37.- skal registreres som Annen tilstand bare dersom mor dør 
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Registrering av barnet etter fødsel

 Friskt barn

 Kode «Z38.- Levendefødte barn etter fødested»

 Koden registreres som hovedtilstand én gang for barnet

 Ved den avdelingen der fødselen skjer, eller

 Ved første avdeling hvor barnet innlegges når fødsel har skjedd utenfor sykehus

 Ved overflytting av barnet til annen avdeling eller institusjon

 Hovedtilstand: Z00.11 Rutinemessig helseundersøkelse av nyfødt

 Z38.- registreres IKKE
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Registrering av barnet etter fødsel (forts)

 Ved komplikasjoner hos barnet

 Ved den avdelingen der barnet er født eller først innlagt etter fødsel: 

 Z38,- brukes som hovedtilstand 

 Komplikasjoner kodes med aktuelle koder for dette som Annen tilstand 

 Ved overflytting til andre avdelinger eller institusjoner

 Den tilstanden som har krevd mest helsehjelp registreres som hovedtilstand 

 Z38,- registreres IKKE. 

 Dødfødsel: Ikke krav om rapportering av dette til NPR. 

 Hvis ønske om registrering i eget journalsystem: Bruk kode «P95 Fosterdød, uspesifisert 

årsak» 
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Bruk av ICD-10-kode D62 Akutt posthemoragisk anemi

 Bruk av koden forutsetter at blødningen har hatt en klinisk konsekvens

 Et uspesifisert fall i HB etter en operasjon eller blødning, som ikke har medført endring i 

behandlingen skal ikke kodes med D62

 Den påviste anemien skal ha hatt reell betydning for den helsehjelpen som er gitt

 Blodtransfusjon

 Jerninfusjon

 Volumsubstituerende tiltak utover de rent rutinemessige

 Det bør fremkomme en vurdering i journalen som beskriver årsaken til den akutte 

blødningsanemien, med begrunnelse for valg av behandling

 Jmf HPL §40: «--relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen--»
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Bruk av ICD-10-koden E86 Dehydrering

 E86 endrer kodetekst fra Væsketap til Dehydrering

 Bruk av koden forutsetter at funn hos pasienten samsvarer med kliniske kriterier for 

dehydrering, og at dette er dokumentert i journalen

 Rutinemessig væsketilførsel for å forebygge dehydrering skal ikke kodes med E86 

Side 24DRG-forum 27.11.2017



Koding ved kirurgisk etterbehandling for løs eller hengende 
hud etter gjennomgått vekttap 

 Som kode for hovedtilstand benyttes 

 L98.7 Mye og overflødig hud og underhudsvev (ny kode fra 2016) 

 Koder for annen tilstand: 

 E65.- Lokalisert fedme (hvis aktuelt) 

 Z42.- Kontakt med helsetjenesten for etterbehandling som omfatter plastisk kirurgi 

 Prosedyrekoder fra kategori QBJ
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Oppsummering



 Endringene i ICD-10 og prosedyrekodeverkene berører mange fagmiljø 

 Kodelisten i excel-format, inkl. søkearket, viser bare koder og kodetekster

 Kodeteksten som vises i PAS viser bare koder og kodetekster

 Undertekster ser du bare i endringsdokumenter og FinnKode 

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11#icd-10-2018

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/prosedyrekodeverkene-kodeverk-for-

medisinske-kirurgiske-og-radiologiske-prosedyrer-ncmp-ncsp-og-ncrp#prosedyrekodeverkene-2018

Vi anbefaler kodingskonsulenter og fagmiljø å gå igjennom endringsdokumentene 

for å gjøre seg godt kjente med alle endringene
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