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Endringer i ICD-10
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Endringer i prosedyrekodeverkene
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Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket
• Hensikten med revisjonen:
– Forenkle kodeverket
– Redusere omfang av koding
– Fokusere på aktiviteter som skal registreres for nasjonal statistikk

• Ikke alt som gjøres skal kodes
– Hensikten med koding er ikke å dokumentere alt som gjøres
• Aktiviteter som ikke lengre har koder skal ikke registreres med en annen
kode
– Koder skal benyttes for den helsehjelpen pasienten har fått
• At koder for enkelte aktiviteter er tatt bort betyr ikke at den aktiviteten
ikke er viktig
– Aktiviteten skal bare ikke registreres for nasjonal statistikk
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Nye kodingsregler fra 2016

DRG-forum 15.03.2016

Multippel koding
• Multippel koding skal inntil videre ikke brukes som registreringsmåte
• Bare sverd-stjerne-kombinasjonen skal benyttes
• Sverd-koder kan stå alene
• Stjernekoder kan ikke stå alene

- skal registreres som nr to i par med sverdkoden
- Eks:

ved koding av hovedtilstand:
• 1.1: E10. 4† Diabetes mellitus type , med nevrologiske komplikasjoner
• 1.2: G63.2 * Diabetisk polynevropati (E10 -E14† med felles fjerdetegn .4)
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Overflytting mellom sykehus for etterbehandling–
ny kodingsregel fra 2016
•

Se koderegelverket 2016 kap 2.4.

– Reglene gjelder også ved overflytting mellom avdelinger innenfor
samme helseforetak
• Eks: Mellom Kristiansand og Flekkefjord; mellom Skien og Notodden

• I regelverket brukes begrepene
– «bakenforliggende tilstand» - refererer til årsak til noe som fremdeles er tilstede
– «opprinnelige tilstand» referer til opprinnelse til noe som ikke lenger er aktuelt
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• 1. Pasienten har fått behandling for en ikke-kronisk tilstand og er
ferdigbehandlet
HT: Z-kode
AT: Den tilstanden pasienten har fått behandling for på sykehus/avdeling nr
1 og som er årsaken til behovet for etterbehandlingen. Ev. tillegg med statuskode

• 2. Pasienten har fått behandling for en kronisk tilstand
HT: Kode for tilstanden som er behandlet på sykehus/avdeling nr 1
AT: Z-kode
•

3. Pasienten har hatt behov for nye medisinske tiltak på sykehus nr. 2
Vanlige regler for valg av hovedtilstand
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Koding ved behandling av symptomer på kronisk tilstand –
ny kodingsregel
• Se Regelverk og veiledning 2016 kap 2.2.1
• Når helsehjelpen er gitt for et symptom (på en kjent tilstand) og ikke det
som er årsaken til symptomet, kodes symptomet som hovedtilstand.
- Eks. Urinretensjon, bytte av kateter, uten samtidig utredning av eller ny
behandling av et kjent prostataproblem
HT: Urinretensjon
AT: Prostatahyperplasi /Ca.prostata
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Koding ved behandling av symptomer på kronisk tilstand –
ny kodingsregel
•

Når det samtidig er gitt helsehjelp for det som er årsaken til
symptomet, kodes årsaken som hovedtilstand

- Eks: Urinretensjon, og samtidig ny behandling av årsaken (eks. oppstart av ny
medikamentell behandling)
HT: Prostatahyperplasi / Ca.prostata
AT: Urinretensjon
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Poliklinikk: Bruk av ICD-10 kode Z50.1 Annen fysikalsk behandling
Terapeutiske øvelser og sykegymnastikk
• Fysioterapeuter skal bruke kode for den tilstanden det er gitt helsehjelp for
- Samsvarer vanligvis med legens henvisningsdiagnose

• Z50.1 brukes som kode for hovedtilstand bare når pasienten er
ferdigbehandlet og er til opptrening.
- Ved underliggende kronisk sykdom og funksjonstap brukes aktuell sykdomskode
• Ved døgnopphold: Z50.1 skal ikke benyttes.
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Koding ved fedmebehandling
• Koding i behandlingsforløp før operasjon
- HT E66.- Fedme , ved all kontakt.
- Prosedyrekode for gruppebehandling kan benyttes, når de formelle kravene
til slik gruppebehandling er oppfylt.

• Koding ved kirurgisk etterbehandling for løs eller hengende hud etter
gjennomgått vekttap
- HT: L98.7 Mye og overflødig hud og underhudsvev (ny kode fra 2016)
- AT: E65.- Lokalisert fedme (hvis aktuelt)
Z42.- Kontakt med helsetjenesten for etterbehandling som omfatter
plastisk kirurgi
- Aktuell prosedyrekode fra QBJ
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Registrering av årsakskoder
• Når pasienten kommer inn på sykehuset med «ny personskade»:
- Årsakskoder skal registreres på minste felles datasett (FMDS), og ikke som
koder i PAS.
- En skade skal registreres med årsaken til skaden bare én gang.
• NPR 52.0.2 kapittel 2.8 beskriver hva som skal registreres i FMDS

• Når skaden skjer i helsetjenestens lokaler og skaden registreres i internt
avvikssystem
- Årsakskoder skal i slike tilfelle registreres i PAS, og ikke på FMDS
•

RETTING: Dessverre unøyaktigheter i Regelverk og veiledning 2016
- Kap 21.6: Bruddkontroller skal ikke tilleggskodes med årsakskoder
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Repitisjon av «gamle»
kodingsregler
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Koding ved sepsis
• Sepsis
Sepsis = SIRS forårsaket av infeksjon
SIRS-kriterier: Se regelverk og veiledning 2016 s. 95

• Alvorlig sepsis
Sepsis som forårsaker dysfunksjon eller hypoperfusjon av minst ett organ , som
må være et annet enn det der infeksjonen evt. er lokalisert.

• Septisk sjokk
Alvorlig sepsis som forårsaker hypotensjon som er resistent mot adekvat
væskeresuscitasjon
Behov for medikamentell behandling av lavt blodtrykk, i tillegg til
væskebehandling
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• Hovedtilstand: Når utgangspunktet for infeksjonen er kjent skal koden for
dette benyttes
Sepsiskoder som angir sepsis med ukjent utgangspunkt skal bare brukes når
utgangspunktet faktisk er ukjent.
Sak i avregninsgutvalget 2015:
https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Innsatsstyrt%20finansiering%20%28ISF%29
%20og%20DRG-systemet/arsrapport-2015-avregningsutvalget.pdf

• Annen tilstand: SIRS-kode
R65.0 SIRS uten organsvikt
R65.1 SIRS med organsvikt = Alvorlig sepsis
- Hvis septisk sjokk i tillegg til SIRS:
R57.2 Septisk sjokk
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• Eksempel:
Symptomer fra luftveiene, og
røngenforandringer i bildet av lungene
forenlig med lungebetennelse;
nyresvikt;
lavt blodtrykk og behov for
medikamenter som hever blodtrykket;
påvist oppvekst av streptococcus
pneumonia type B i blodkultur.

• HT: J15.3 Pneumoni som skyldes
Streptococcus, serogruppe B
• HT A40 Streptokokksepsis
• AT: R65.1 Systemisk inflammatorisk
responssyndrom av infeksiøs
årsak med organsvikt Alvorlig
sepsis
R57.2 Septisk sjokk
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Viktig koderegel for sepsiskoding
Kodene for uspesifisert sepsis
– A40 Streptokokksepsis
– A41 Annen sepsis

skal bare brukes når infeksjonens fokus IKKE er kjent
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Innmeldte tall 3. tertial 1015
Andel av dag- og døgn-opphold pr behandlingssted der det er gitt kode for sepsis
med organsvikt (R651) eller septisk sjokk (R572) og samtidig kodet med uspesifikk
lokalisasjon for infeksjonen
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Bruk av R-koder i obs-poster
• Ingen sykdom påvist:
- HT: Symptomkode fra R-kapitlet
- AT: Z03-kode
■

Se Regelverk og veiledning 2016 kap. 23.1.16:
«Z03 Medisinsk observasjon og vurdering ved mistanke om sykdommer og
tilstander
Disse kodene brukes som kode for annen tilstand for mistenkte diagnoser som er
blitt utelukket etter undersøkelse uten at noen annen tilstand er funnet.
Symptomet eller funnet som ledet til undersøkelsen kodes i så fall som
hovedtilstand.»
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Bruk av rehabiliteringskodene ved døgnopphold
• Avdeling eller institusjon som yter rehabilitering som hovedaktivitet skal alltid
bruke Z50.89/Z50.80 som kode for hovedtilstand ved døgnopphold
– når det er rehabilitering pasienten får

• Underliggende sykdom/problemstilling skal kodes som annen tilstand
• Dette gjelder også ved overflytting fra akuttavdeling til rehabiliteringsavdeling
innenfor samme helseforetak
- Rehabiliteringsavdelinger skal kode den aktiviteten de faktisk utfører, og ikke tenke på
om det er primær eller sekundær rehabilitering
- Begrepene primær og sekundær rehabilitering skal bare brukes ved beregning av
refusjonen til helseforetaket når det er flere avdelingsopphold som henger sammen, i
samme helseforetak (aggregering av avdelingsopphold til ett sykehusopphold)
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Bruk av uspesifikke koder
Andel opphold med uspesifikk kode som hovedtilstand. 3. tertial 2015.
Somatisk spesialisthelsetjeneste
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Bruk av tilleggskode som kode for hovedtilstand
• Rene tilleggskoder skal ALDRI brukes som kode for hovedtilstand

- Tall fra 3. terial 2015:
-2,2% av alle hovedtilstander ble rapportert inn med enten ren tilleggskode eller
stjernekode som første
og/eller eneste kode,
i 104 av 237 enheter

• Hvor finnes opplysning
om hva som er tilleggskoder?
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Rekkefølge av prosedyrekoder
NPR.melding 52.0.2 kap 2.3.2 :
Attributter
K
Rekkefølge Prosedyre 1
(prosNr)

Type
Integer

Beskrivelse
Rekkefølgen skal eksplisitt uttrykkes i meldingen.
Spesielle forhold:
Innrapportering av data for Innsatsstyrt finansiering (ISF):
Manglende verdi eller ugyldig kode: Episoden forkastes.

Tilstand nummer
(tilstNr)

0..1

String

Refererer til den Tilstand som denne prosedyren er tenkt å
endre.

Rene tilleggskoder skal ALDRI registreres som kode nr 1 i rekkefølgen av
prosedyrekoder,
eller som eneste kode for en prosedyre
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Når er det obligatorisk å registrere medikament?
• WBGM Farmakoterapi (eksklusive medikamentell svulstbehandling)
Angi alltid legemiddel ved ATC-kode, eller særkode for biologisk legemiddel

• WBOC Medikamentell svulstbehandling
Angi alltid legemiddel med kur-id, ATC-kode, eller særkode for biologisk
legemiddel

• Ved forgiftninger
• Ved bruk av radiofarmaka
Enten egen NCRP-kode for radiofarmaka eller ATC-kode

• Ved bruk av prosedyrekoder som angir at det er gitt behandling med
legemiddel
Eks: DFGX10 Medikamentell destruksjon av labyrinten
GAC 36 Kjemisk pleurodese
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Nye kontaktadresser fra 1.april
kodehjelp@ehelse.no
postmottak@ehelse.no
www.ehelse.no

Kodefiler flyttes i løpet av våren til hjemmesiden for Direktoratet for e-helse
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Takk for oppmerksomheten!

