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Informasjon om endring i diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2 - Ny kode for bekreftet smitte
I mars 2020 ble det introdusert ny ICPC-2 kode til bruk i overvåking av Covid-19-utbruddet i
primærhelsetjenesten, kode R991 (mistenkt eller bekreftet).
Erfaring med bruk av koden er at det er ønskelig å skille mellom bekreftet og mistenkt tilfelle.
Helsedirektoratet har derfor i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, NAV og
Norsk forening for allmennmedisin kommet frem til endring av diagnosekode for Covid-19 i ICPC-2.
Endring av ICPC-2-kode for Covid-19 til bruk i primærhelsetjenesten
De nye kodene er:
R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig)
R992 Covid-19 (bekreftet)
Årsaken til endringen er blant annet behovet for en bedre overvåkning av pandemien og et bedre
grunnlag for smittevernstiltak som for eksempel rask fordeling av smittevernsutstyr til områder
med stor smittespredning. Det vil også gi et bedre grunnlag for fremtidig forskning. For NAV vil
endringen gi bedre grunnlag for saksbehandling og rett ytelse.
Ta i bruk kodene
Endringene gjelder fra 4. mai. Det er viktig at alle fastleger og legevaktsleger får informasjon om
kodeendringen så snart som mulig og starter å bruke kodene med ny definisjon.
Kodene R991 og R992 er allerede tilgjengelig i EPJ-ene. Ny tekst til kodene er klar for nedlastning til
de ulike EPJ-systemene via leverandørene. Hos noen skjer oppdateringen automatisk, men hos
andre er det behov for å gjøre oppdateringen lokalt.

Helsedirektoratet
Avdeling helseregistre
Julia Németh, tlf.: +4793412927
Postboks 6173 Torgarden, 7435 TRONDHEIM • Besøksadresse: Holtermanns veg 70, Trondheim • Tlf.: (+47) 47 47 20 20
Org.nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no

Hvordan bruke kodene?
For nærmere beskrivelse av bekreftet og mistenkt/sannsynlig, se hjemmesiden til
Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-avmistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

For friske smitteutsatte som må i karantene er riktig kode A23 Risiko for sykdom IKA.
I tilfeller hvor pasienten har bekymringer om covid-19 uten at det er mistanke om infeksjon, er
riktig kode R27 Engstelig for sykdom i luftveiene IKA.
I tilfeller hvor influensasykdom er klinisk og epidemiologisk like sannsynlig som covid-19, bør R80
Influensa benyttes som hoveddiagnose og R991 Covid-19 (mistenkt/sannsynlig) som bidiagnose.

I tilfeller med luftveissymptomer (eller andre symptomer) hvor legen ikke har mistanke om
covid-19, bør det kodes med relevant diagnose som for eksempel R05 hoste, R07 nesetetthet
eller R74 akutt øvre luftveisinfeksjon.

Spørsmål og veiledning
Spørsmål om definisjon av bekreftet, mistenkt og sannsynlig kan rettes til FHI:
Folkehelseinstituttet@fhi.no
Spørsmål om bruk av koder rettes til Direktoratet for e-helse: kodehjelp@ehelse.no
Spørsmål om innlegging av ny kodefil rettes til leverandør av EPJ system.
Spørsmål om refusjoner kan rettes til Helfos veiledningstelefon for helseaktører: 23 32 70 40.
Spørsmål om sykemelding kan rettes til NAVs Lege- og behandlertelefon: 55 55 33 36.
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