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Tema

Foreløpig ISF-regelverk 

2023 

18.Oktober 2022

10.00 -10.10 Velkommen og innledning, ved Eva Wensaas

10.10 -11.30 Foreløpig ISF-regelverk 2023 og kort om RBF
ved Eva W, Kristin Dalen, Anja Fagervold, Jostein Bandlien og Mats Paulsberg i 
avdeling finansiering

• Om utvikling i ISF-ordningen

• Om utvikling i DRG, STG og TFG både innen somatikk og 
psykisk helsevern

• Om foreløpige kostnadsvekter

• Om resultatbasert finansiering (RBF)

11.30 -1215 Enkel lunsj

1215 -1245 Nytt i de medisinske kodeverkene, 
ved Taran Borge i Direktoratet for e-helse

1245 -1300 Flytte helsetjenester hjem, 
ved Elisabeth Djønne i avdeling velferdsteknologi og rehabilitering

1300 -1325 Digital hjemmeoppfølging – utvikling i helseforetak, 

ved Amund Leinaas fra Vestre Viken HF

1325 -1345 Informasjon fra avdeling helseregistre, 
ved Eva Håndlykken i avdeling helseregister

1345 -1400 Annen informasjon og avslutning, ved Eva Wensaas



Utvikling av finansieringsordningene 

Helsedirektoratet 3

Finansieringsordningene skal understøtte ønsket faglig utvikling, og bidrar til likeverdige og effektive helsetjenester 

av god kvalitet

Også på tvers av nivåene slik at pasientene opplever sammenhengende tjenester

I 2022 fikk vi et oppdrag fra HOD som vi besvarte med en rapport;

Utvikling av finansieringssystemene for bedre å understøtte sammenheng i tjenestene.pdf (helsedirektoratet.no)

Dette skal vi jobbe videre med, også sett i sammenheng med ny

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utvikling-av-finansieringssystemene-for-bedre-a-understotte-sammenheng-i-tjenestene/Utvikling%20av%20finansieringssystemene%20for%20bedre%20%C3%A5%20underst%C3%B8tte%20sammenheng%20i%20tjenestene.pdf/_/attachment/inline/139e104c-3371-4e00-ae34-b0ef69958a97:3f3b11122fc5c0cffd5d159286c299bf0852a03b/Utvikling%20av%20finansieringssystemene%20for%20bedre%20%C3%A5%20underst%C3%B8tte%20sammenheng%20i%20tjenestene.pdf


Fra statsbudsjettet (St prop 1 S)

• Der foreslås ISF-andelen for somatikk satt ned fra 50 til 40 prosent andel

• Andelen for psykisk helsevern og TSB foreslås holdt uendret

• Det er lagt inn aktivitetsvekst for ISF med 1,4%

• Overslagsbevilgningen har en ramme på om lag 37 mrd kroner for 2023

• Ingen overføring av nye områder av legemidler fra Folketrygden til RHF for 2023

• Statsbudsjettet vedtas i desember. Endelig ISF-regelverk baseres på vedtatt budsjett og 

publiseres ca. 20.desember
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Aktivitetsutvikling somatikk 2022
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Aktivitetsutvikling psykisk helsevern/TSB 2022
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Foreløpig ISF-regelverk 2023 med tilbehør publisert

Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk - Helsedirektoratet

Norsk Pasientklassifisering (NPK) - Helsedirektoratet

Helsedirektoratet 7

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/norsk-pasientklassifisering-npk#isfkonfigurasjonssettogdrgkomponenter


Legemiddelbehandling

ISF-grunnlaget for pasientadministrert legemiddelbehandling utvides med 

nye legemidler fra 2023. Endringen gjelder legemidler som de regionale 

helseforetakene fikk finansieringsansvar for 1. september 2020 og 

1.februar 2021. 

Ny legemiddelbehandling i ISF fra 2023 gjelder legemiddelbehandling 

knyttet til ALS, MS, Narkolepsi, Nyresvikt og transplantasjoner. 

Legemiddelområdene foreslås implementert i STG-logikken ved at det 

etableres fem nye STG-er,

Legemidler for sjeldne tilstander vil fortsatt finansieres gjennom 

basisbevilgningen i 2023.



Legemiddelbehandling

• Helsedirektoratet anbefaler at legemidlene som inngår i 

overføringene for 1. september 2020 og 1.februar 2021. i hovedsak 

blir overført til ISF
o Ny legemiddelbehandling i ISF fra 2023 gjelder legemiddelbehandling knyttet 

til ALS, MS, Narkolepsi, Nyresvikt og transplantasjoner.

• Legemidler som inngikk i overføringen som gjelder sjeldne 

diagnoser og som gjelder få pasienter er holdt utenfor

• 239 millioner kroner fra basisbevilgningen overføres til ISF til dette 

formålet

• Ny legemiddelbehandling inngår som pasientadministrert 

legemiddelbehandling og inngår i STG-gruppert aktivitet



Grunnlag for STG-
gruppering

• Datagrunnlaget for pasientadministrert legemiddelbehandling 

er oppgjørsordning for H-resept

• Informasjon om alle utlevert resepter inngår og det er

informasjon fra resepten som er grunnlag for gruppering

• Informasjon om ATC-kode og ICD10 kode bestemmer STG

• I ISF telles antall unike pasienter per STG per år

• Resepter uten gyldig ICD-kode grupperes til ZS470



Grunnlag for STG-
gruppering

• Hvilke legemidler som RHFene har ansvar for å finansiere framgår av 

excel-ark på Helsedirektoratets hjemmeside, Finansiering av 
legemidler

• Hvilke legemidler/ATC-koder som er inkludert i STG-logikken og 

hvilke diagnosekrav som gjelder for gruppering framgår av logikk-

tabellene

• Bruksanvisning for å lese logikktabellene  for STG-logikken er 

tilgjengelig

https://www.helsedirektoratet.no/tema/legemidler/legemiddelfinansiering
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/stg-systemet
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/stg-systemet/Hvordan%20lese%20STG-tabellene.pdf/_/attachment/inline/35539ea6-1e73-4658-a39d-482bd53100cc:bafc5a348f1058395b24425b662758853c70f50e/Hvordan%20lese%20STG-tabellene.pdf


Oversikt over nye STGer 
for pasientadministrert 
legemiddelbehandling

STG STG navn

AS03
Pasientadministrert legemiddelbehandling ved nevrologiske lidelser med 
mindre kostbare legemidler

MS04 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved nyresykdom

RS05 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved immunsviktsykdommer

XS12
Pasientadministrert legemiddelbehandling med immunsuppressive
legemidler etter transplantasjon

XS13
Pasientadministrert legemiddelbehandling med immunsuppressive
legemidler av andre årsaker



Nye legemidler inn i ISF

Gruppering til STG

Det er etablert ny STG for legemiddelbehandling ved 

nevrologiske lidelser

De nye legemidlene som er inkludert har lavere 

gjennomsnittskostnad enn eksisterende

Ny STG AS03 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved 
nevrologiske lidelser med mindre kostbare legemidler – inkluderer 
legemiddelbehandling for MS, narkolepsi og ALS

Det er også kostnadsvariasjon avhengig  for pasientadministrert 
legemiddelbehandling med immunsuppressive legemidler 
Det etableres derfor to nye STGer, med ulike diagnosekrav 



Skille mellom forebygging 
og behandling av HIV-
infeksjon

.

STG SS01 opphøres og erstattes av to nye STGer:

• De samme legemidlene inngår i begge STGer –

gruppering avgjøres av diagnosekode

• STG SS02 vil finansieres fra ny TFG fra 2023

STG STG-navn

SS02
Pasientadministrert legemiddelbehandling ved HIV 
infeksjon

SS03
Pasientadministrert legemiddelbehandling for 
forebygging av HIV



Rehabilitering i 
ISF-ordningen

• Gjennomgang av spesialisert rehabilitering

med sektoren 2021

• Endring for 2022:
• Oppdaterte trimpunkt for DRG-er i sekundær rehabutvalg

• Et ønske fra RHF om fortsatt fokus på

finansieringsordningen

• Innspill fra fagmiljøene om å 

inkludere funksjonsnivå i modellen for 

utvikling av finansieringsordningen



Rehabilitering

Trinnvis utvikling

• For 2023 vil sekundær DRG-utvalg utvides til å inkludere

alle DRG-er der trimpunkt er > 5 
• Forslaget har medført behov for å overføre 46,5 mill kr fra

basisrammen til ISF

• Endringen innebærer en styrking av rehabilitering i ISF-

ordningen

• Arbeidet med å få på plass et nasjonalt system for 

funksjonsmåling er startet opp i samarbeid med sektoren



Utførende 
helsepersonell

• Administrativt kodeverk for utførende helsepersonell i 

NPR-melding utvides med kode for medisinstudenter med 

lisens, kodeverdi 31. Koden vil inngå i ISF-grunnlaget på 

lik linje med lege

• Helsedirektoratet vil jobbe videre med å avstemme 

administrativt kodeverk for autorisert helsepersonell i 

NPR-melding. 

• Fokus på harmonisering mot og gjennomføring av 

nødvendige endringer i poliklinikkforskriften 



Konsentrerte tverrfaglige 

heldagstilbud

• Ønske om å hensynta intensiverte behandlingstiltak som 

går over en hel dag 

• Innfører egen særkode som utløser egen tilleggsrefusjon:
✓ B0051 Konsentrerte tverrfaglige heldagstilbud

• Gir en tilleggsfinansiering for strukturerte polikliniske 

dagtilbud over 5 timer

• Særkoden vil gi oss informasjon til bruk i vurdering av en 

en bedre finansieringsløsning for disse tilbudene

Psykisk helsevern 
og TSB



Samarbeids-
aktiviteter

PHV / TSB 

• Harmoniseres med løsningen for somatikk. 

• Refusjon flyttes fra DRG- til  STG systemet.

• Periode settes til måned og gjennomsnittlig antall kontakter 

per måned hensyntas i kostnadsvekten.

• Skillet mellom voksen og barn opprettholdes.



Fritt 
behandlingsvalg

Foreslått avviklet

Ordningen er nå foreslått avviklet fra 1.1.2023

✓ Forslag om overgangsordning for pasienter med påbegynt 

behandling

Fra St prop 1 S (2022-2023);

Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne 

velge mellom offentlige tilbud og private tilbud som de 

regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud. De 

regionale helseforetakene skal påse at pasientene får 

videreført de tilbud de har behov for når ordningen avvikles.



Digitale hjemmeoppfølging

Til grunn for endringene for 2023 ligger

• Utredningsrapport fra de regionale helseforetakene «Digital hjemmeoppfølging –

definisjon, måltall og tilrettelegging»

• Andre innspill fra RHF og helseforetak

• Faglige føringer, utviklings- og utredningsoppdrag fra HOD, blant annet gjennom 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 

• Egne observasjoner og analyser

Helsedirektoratet 21



Digitale

hjemmeoppfølging

Helsedirektoratet 22

• Generelt gjelder at det foreløpig er lav
aktivitet i STG-er for digital 
hjemmeoppfølging (fra noen hundre til 
1600 på årsbasis)
• unntak for monitorering av 

pacemaker/ICD og for bruk av CPAP ved
søvnapné

• Store variasjoner mellom regioner og 
foretak

• Data per 2 tertial tyder på økning jevnt
over for 2022 sammenlignet med 
tidligere år

Utvikling i aktivitet fra 2019 tom 2 tertial 

2022 (somatikk og PHV/TSB). Her telles

per pasient per tertial



Digitale hjemmeoppfølging –

forenkling av STG-strukturen gjennom mer generelle 

grupper

Helsedirektoratet 23

Spesifikke grupper som for 

eksempel

• PRO for epilepsi

• PRO for angst og tvang

• Monitorering av pacemaker/ ICD

• Pasienter med søvnapné som 

bruker CPAP

• Mer generelle grupper per HDG

• Fortsatt deling på om oppfølgingen 

skjer via skjema eller gjennom  

monitorering via medisinsk utstyr

FRA TIL



Digitale hjemmeoppfølging – utvidelse knyttet til 

pasientrapporterte data på skjema 

FØR
«Bruk av PRO-skjema innebærer en systematisk innsamling av data registrert og 

rapportert av pasienten over tid» og «Det er aktiviteten som helsepersonell utfører i 

forbindelse med slik jevnlig, systematisk oppfølging som finansieres». 

NÅ
Kan også erstatte enkeltkonsultasjoner, for eksempel kontroller etter operasjoner, 

eller annen type oppfølging.

WMGA28 Digital, skjemabasert pasientoppfølging og monitorering basert på 

pasientrapporterte utfallsmål (PRO) vil være dekkende for begge typer 

aktivitet

Helsedirektoratet 24



Digitale hjemmeoppfølging – andre endringer

Nye koder relatert til digital hjemmeoppfølging

• GDFC34   Avlesning og tolking av fjernrapporterte 

data for spirometri

• WMFX00  Avlesning og tolking av fjernrapporterte 

data fra annet medisinsk   teknisk utstyr

WMFX00 kan blant annet benyttes for avlesning og 

tolkning av for eksempel loop-recorder for deteksjon 

av hjertearytmi

Helsedirektoratet 25



Stimulering til bruk av dagkirurgi

«DRG-er med samme tjenesteinnhold (prosedyrer), og der pasientene er 

sammenlignbare (lav liggetid), gir samme ISF-refusjon uavhengig av om pasienten 

behandles dagkirurgisk eller med døgninnleggelse» (fra ISF-regelverk)

NYTT fra 2023

Dagkirurgiløsningen utvides med DRG-ene 

479 Karkirurgisk operasjon ITAD og

479O Karkirurgisk operasjon ITAD, dagkir beh

Helsedirektoratet 26

Kilde Helsedirektoratet, nasjonale styringsmål, 1 tert 2022



Intensivbehandling

Arbeid for å se nærmere på DRG-løsningen for intensivpasienter 
startet i 2019 (Helsedirektoratet og arbeidsgruppe med representanter 
fra RHF/HF)

• For 2022 ble det innført særkode B0050 Intensivpasient etter 
nærmere kriterier (samme kriterier som benyttes i Norsk Intensiv 
og pandemiregister)

• Arbeidsgruppen inviteres til å jobbe videre med problemstillingen

• Analyser av 2 tertialdata vil ligge til grunn for videre
Vurderinger

INGEN endringer for 2023

Helsedirektoratet 27



Intensivbehandling –foreløpige tall 2 tertial 2022

Helsedirektoratet 28

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

993467049 Oslo Universitetssykehus HF

983975259 Sykehuset i Vestfold HF

983971709 Sykehuset Innlandet HF

894166762 Vestre Viken HF

983974724 Helse Bergen HF

983975267 Sykehuset i Telemark HF

983971636 Akerhus Universitetssykehus HF

974747138 Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus

983975240 Sørlandet sykehus HF

883974832 St. Olavs Hospital HF St.Olavs Hospital

983971768 Sykehuset Østfold HF

983974899 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

983974929 Helgelandssykehuset HF

974745569 Helse Møre og Romsdal HF Molde sjukehus

983974880 Finnmarkssykehuset HF

974754118 Helse Nord-Trøndelag HF -  Levanger

983974678 Helse Stavanger HF

982791952 Diakonhjemmet sykehus

974747545 Helse Møre og Romsdal HF Volda sjukehus

974746948 Helse Møre og Romsdal HF Kristiansund sjukehus

983974694 Helse Fonna HF

983974732 Helse Førde HF

983974910 Nordlandssykehuset HF

974753898 Helse Nord-Trøndelag HF -  Namsos

974316285 Haraldsplass diakonale sykehus AS

965985166 Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Total

Antall opphold med særkode B0050 per 2 tertial 2022

Andel Antall



Endringer i 
DRG-systemet

Endringer i DRG-logikk er 

detaljert beskrevet i 

grunnlagsdokumentet.

DRG HDG Navn

291 10 Diabetes 0-17 år

291C 10 Diabetes > 17 år m/bk

291N 10 Diabetes > 17 år u/bk

818O 18 Poliklinisk behandling for HIV med særskilte legemidler

928O 23 Genetisk veiledning

505 30 Større eller komplisert rekonstruksjon av bryst

506 30 Annen rekonstruksjon av bryst

474 99 Aktivitet utenfor ISF-grunnlaget

DRG HDG Navn

294C 10 Diabetes >35 år m/bk

294N 10 Diabetes > 35 år u/bk

295 10 Diabetes < 36 år

501A 30 Rekonstruksjon av bryst m/bk

501B 30 Rekonstruksjon av bryst u/bk

TD93A 19

Samarbeid- og oppfølgingsmøte med samarbeidspart utenfor 

spesialisthelsetjenesten – Voksne

TD93B 19

Samarbeid- og oppfølgingsmøte med samarbeidspart utenfor 

spesialisthelsetjenesten – Barn og unge

TD95A 19

Oppfølgingssamtale med samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten -

Voksne

TD95B 19

Oppfølgingssamtale med samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten -

Barn og unge

Nye DRG-er

DRG-er som utgår



Ny DRG 474

Aktivitet utenfor ISF –

grunnlaget

ISF-refusjon = 0

Det opprettes en egen DRG for kontakter med hovedtilstand som 

reflekterer tjenesteinnhold utenfor ISF- grunnlaget

DRG 474 Aktivitet utenfor ISF- grunnlaget 

Kode

Z016 Radiologisk undersøkelse, ikke 

klassifisert annet sted 

Z017 Laboratorieundersøkelse

Z024 Undersøkelse for førerkort

Z768 Kontakt med helsetjenesten under 

andre spesifiserte omstendigheter

Z769 Kontakt med helsetjenesten under 

uspesifiserte omstendigheter 

Z5030 Oppmøte for utlevering av legemiddel i 

Legemiddel assistert rehabilitering 

(LAR), uten samtidig konsultasjon

Z530 Tiltak ikke utført grunnet medisinsk 

kontraindikasjon

Z531 Tiltak ikke utf. pga. overbevisningsårsak 

eller gruppepress 

Z532 Tiltak ikke utført pga. besl./pår. av 

a/uspes. årsaker

Z538 Tiltak ikke utført av andre spesifiserte 

årsaker

Z539 Tiltak ikke utført av uspesifisert årsak

Kontakter som tidligere hovedsakelig 

har gruppert til DRG 923O

Z53- koder:

Anbefales å sjekke 

kodeveiledningen for å 

avklare når koden skal 

være hovedtilstand/ 

bitilstand.



Endringer i DRG-
systemet

Regruppering

Fra Til
DRG 923O

Pol kons vedr faktorer som har betydning for 

helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten

DRG 928O (NY)

Genetisk veiledning

DRG 474 (NY)

Aktivitet utenfor ISF- grunnlaget

DRG 906O/C/B…

Poliklinisk konsultasjon vedr….

DRG 806P

Mindre gastroenterologisk abdominal 

prosedyre

DRG 908D/F/O…

Poliklinisk konsultasjon vedr….

901E

Annen poliklinisk konsultasjon vedr 

smerterelaterte tilstander

DRG 808O 

Polikliniske kontakter for gjennomføring av 

middels omfattende prosedyrer i 

bevegelsesapparatet

DRG 268 

Plastiske op på hud og underhud

DRG 268O 

Plastiske op på hud og underhud, dagkirurgisk 

behandling

DRG 531

Annen plastikkirurgi etter stort vekttap (inkl. 

postbariatrisk kirurgi)

DRG 530O

Plastikkirurgi etter stort vekttap (inkl. 

postbariatrisk kirurgi)

DRG 270 

Op på hud og underhud ITAD u/bk

DRG 269

Op på hud og underhud ITAD m/bk

DRG 277 / 278 / 279

Infeksjoner i hud og underhud…

DRG 283 / 284 

Lettere hudsykdom

+ flere medisinske DRG-er i HDG 9

Listen ikke uttømmende, men viser de litt større endringene på somatikkområdet



Endringer i STG-
systemet

Nye STG-er for 
samhandlingsaktiviteter
PHV/TSB

STG HDG Navn

TS08A 19 Samarbeid- og oppfølgingsaktiviteter med samarbeidspart utenfor 

spesialisthelsetjenesten for psykiske og rusrelaterte problemstillinger –

Voksne 

TS08B 19 Samarbeid- og oppfølgingsaktiviteter med samarbeidspart utenfor 

spesialisthelsetjenesten for psykiske og rusrelaterte problemstillinger – Barn 

og unge 

Nye STG-er 



Samarbeids-
aktiviteter

PHV og TSB

DRG-ene for samarbeidsmøte og samarbeidssamtale utgår og erstattes av 

én felles STG for samarbeidsaktivitet.

DRG 

TD93A/B

STG 

TS08A/B

DRG 

TD95A/B

• Periode: Måned

• Gjennomsnittlig antall kontakter per måned hensyntas i 

kostnadsvekten

• Endringer også i prosedyrekoder. Koder for samtale og møte slås 

sammen til kode for samarbeidsaktivitet



Endringer i STG-
systemet

Pasientadministrert 
legemiddelbehandling

STG HDG Navn

AS03 01 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved nevrologiske lidelser med 

mindre kostbare legemidler

MS04 11
Pasientadministrert legemiddelbehandling ved nyresykdom

RS05 16
Pasientadministrert legemiddelbehandling ved immunsviktsykdommer

SS02 18 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved HIV infeksjon

SS03 18
Pasientadministrert legemiddelbehandling for forebygging av HIV

XS12 40 Pasientadministrert legemiddelbehandling med immunsuppressive legemidler 

etter transplantasjon

XS13 40 Pasientadministrert legemiddelbehandling med immunsuppressive legemidler 

av andre årsaker

Nye STG-er

• Fem STG-er opprettes 

for ny 

legemiddelbehandling 

som inkluderes i ISF fra 

2023 

• SS01 splittes til SS02 

og SS03



Endringer i STG-
systemet

Digitale tjenester

Mer generelle STG-er per 
HDG

Fremdeles delt ut fra om 
oppfølging skjer via 
skjema eller gjennom  
monitorering via 
medisinsk utstyr

STG HDG Navn

AS10 01 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 1 nervesystemet basert på pasientregistrerte data 

via skjema

CS11 03 Telemedisinsk monitorering og oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 3 øre, nese, hals via 

medisinsk utstyr

ES10 05 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 5 sirkulasjonssystemet basert på pasientregistrerte 

data via skjema

ES11 05 Telemedisinsk monitorering og oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 5 

sirkulasjonssystemet via medisinsk utstyr

FS10 06 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 6 fordøyelsessystemet basert på pasientregistrerte 

data via skjema

HS10 08 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 8 muskel-/skjelett og bindevev basert på 

pasientregistrerte data via skjema

HS11 08 Telemedisinsk monitorering og oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 8 muskel, skjelett 

og bindevev via medisinsk utstyr

JS11 09 Telemedisinsk monitorering og oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 9 hud via medisinsk 

utstyr

LS10 10 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 10 indresekretoriske-, ernærings- og 

stoffskiftesykdommer basert på pasientregistrerte data via skjema

PS10 14 Oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 14 svangerskap, fødsel og barseltid basert på 

pasientregistrerte data via skjema

TS10 19 Oppfølging av pasienter med psykiske og rusrelaterte lidelser basert på pasientregistrerte data 

via skjema

TS11 19 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med psykiske og 

rusrelaterte lidelser via medisinsk utstyr

XS10 40 Oppfølging av pasienter med andre somatiske lidelser basert på pasientregistrerte data via 

skjema

XS11 40 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre somatiske 

lidelser via medisinsk utstyr

Nye STG-er 



Endringer i STG-
systemet

• Digitale tjenester: aktivitet 

fra utgående STG-er vil 

inngå i de nye STG-ene

• STG XS04 utgår som 

følge av at 

prøveordningen for 

registrering i medisinske 

kvalitetsregistre avvikles

• SS01 splittes til SS02 og 

SS03

DRG HDG Navn

AS02 01 Oppfølging og monitorering av pasienter med epilepsi basert på Patient Reported

Outcomes

CS01 03 Telemedisinsk oppfølging av pasienter med søvnapné som bruker CPAP

ES01 05 Telemedisinsk overvåking og oppfølging av pasienter med pacemaker/ICD

HS02 08 Oppfølging og monitorering av pasienter med revmatologiske lidelser basert på 

Patient Reported Outcomes

JS03 09 Asynkron telemedisinsk oppfølging og behandling av pasienter med kroniske sår

SS01 18 Pasientadministrert legemiddelbehandling for behandling og forebygging av HIV

TS04 19 Oppfølging og monitorering av pasienter med angst og tvangslidelser basert på 

Patient Reported Outcome (PRO)

TS05 40 Oppfølging og monitorering av pasienter med andre psysiske og rusrelaterte lidelser 

basert på Patient Reported Outcome (PRO)

TS06 40 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre 

psykiske og rusrelaterte lidelser

XS04 40 Registrering i medisinske kvalitetsregistre

XS05 40 Oppfølging og monitorering av pasienter med andre somatiske lidelser basert på 

Patient Reported Outcomes (PRO)

XS06 40 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre 

somatiske lidelser

STG-er som utgår



TFG-systemet

Tre typer refusjonskategorier i ISF:

DRG – diagnoserelaterte grupper
STG - særtjenestegrupper
TFG - tjenesteforløpsgrupper

TFG ser flere typer tjenester i sammenheng og 

finansierer disse samlet. 

• Tjenesteforløp inkluderer behandling over et lengre tidsrom 

knyttet til samme pasient; dette kan være både aktivitet i 

sykehus (DRG) og pasientadministrert behandling (STG). 

• Finansieringen er i større grad uavhengig av antall og type 

kontakter og hvordan tjenesten er organisert. 



Endringer i TFG-
systemet

Parallelt med arbeidet å 
inkludere flere TFG-er i 
ISF, arbeides det med å 
inkludere TFG-er uten at 
det knyttes finansiering til 
disse

TFG Navn

BT01 Injeksjonsbehandling av maculadegenerasjon           (uten finansiering)

ST01 Behandling av HIV med særskilte legemidler

Nye TFG-er

TFG BT01

TFG ST01
DRG 818O

STG SS02

Opphold i DRG 802P og 

DRG 802U:

Injeksjonsbehandling

(CKD05)

Degenerasjon av makula og 

bakre pol (H535)



DRG/STG/TFG –

gruppering

Grupperingen avhenger av tre komponenter:

- Definisjonsdata 

DefinitionData / DRG/STG/TFG – logikken (excel, json)

- DRG – grouper
Grupperingsapplikasjon

- NPK
Helsedirektoratets hovedprogramvare for operasjonalisering 

av ISF-regelverket, herunder gruppering og poengberegning



Feilretting i

DRG-Grouper

Det er for 2023 gjort en feilretting i DRG-grouper, og det vil derfor 

publiseres ny versjon. Den aktuelle feilen gjelder funksjonalitet vi 

foreløpig ikke har tatt i bruk og gir derfor ikke utslag DRG/STG-

resultat. 



NPK 2023

• NPK 2023

• Eget møte med teknisk fokus avholdes 25. oktober

• I dette møtet gjennomgås endringer i NPK og 

konfigurasjonsfiler og definisjonsdata

• Kort om NPK 2023

• Generelt mindre endringer

• Merk innstramming i NPK ift ISF-regel 5.5. Inntil 2022 har NPK 

godtatt Tjenesteenhet (kode 3 fra kodeverk Type enhet (OID = 

8476)) som gyldig verdi i tillegg til Avdeling (kode 7). Fra 2023 vil 

kun Avdeling godtas.



Hvordan lese 

DRG- / STG-

definisjonsdata

Brukerveiledning

DRG-systemet - Helsedirektoratet

STG-systemet - Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/drg-systemet
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/stg-systemet


Endringer i 
DRG - systemet 
2008 - 2023

DRG-systemet - Helsedirektoratet

Endringer i 
STG - systemet 
2017 - 2023

STG-systemet - Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/drg-systemet#endringeridrgsystemet
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/stg-systemet#endringeristgsystemet


Revidering av 
Nasjonal KPP-
spesifikasjon

En felles spesifikasjon for 
somatikk og PHV og TSB

• Dagens KPP-spesifikasjoner er fra hhv 2012 og 2018

• Behov for en helhetlig tilnærming

• Tjenestene er i kontinuerlig utvikling

• Samtidige tjenester på tvers av sektorer

• Nye måter å yte tjenester på
✓ digitale arbeidsformer

✓ Pasientadministrerte tjenester

✓ Samarbeid på tvers av spesialist og kommunehelsetjenesten

• Samarbeid med representanter fra sektoren

• Gjennomgang av innspill fra arbeidsgruppen

• Høring til alle HF/RHF i begynnelsen av november

• Gjeldende for kostnadsberegninger med basis i 2023-
data 



Kostnadsvekter
2023

• Årets arbeid har fulgt et ordinært løp
• Frist for KV-leveranse 19.april

• Kvalitetssikringssikringsmøter i mai

• Endelig KV-leveranse 1.juli

• Analyser av datagrunnlagene for vurdering av 
covid-effekter viser ingen store vridningseffekter

• Kostnadsgrunnlaget for 2021 er vurdert som 
egnet for kostnadsvekter både innen somatikk og 
PHV og TSB for 2023



Ad 
datagrunnlagene

• Nasjonal 
beregningsmodell ligger 
fast 

• Gjennomsnittsbasert 
modell

• Vektene for 2023 tar høyde for ny DRG-logikk

• Trimpunkt er oppdatert for alle DRG-er

• Vektene hensyntar ønskede endringer:

• Innen somatikken; 
✓ Utvidelse av sekundær DRG-utvalg

• Innen PHV og TSB;
✓ tilleggsrefusjon konsentrerte tverrfaglige 

heldagstilbud

• Endring i TFG  



Regneeksempel for TFG-finansiering

TFG MT01 

Dialyse
Kostnadsvekt Antall* Poeng

Unike 

pasient 

perioder Kostnadsvekt Poeng

TFG MT01 21 986 0,980 21 550

DRG 317 0,095 127 12

DRG 317O 0,095 194 691 18 496

STG MS01 0,541 5 034 2 723

STG MS02 0,645 495 319

Totalt 21 550 21 550

*Sykehusopphold, kontakter eller antall tellende særtjenester (STG)

Kostnadsvekter TFG vektberegning



Omfordelingseffekter 

• Forutsetninger for omfordelingseffekter:
✓2021 aktivitet med 2021 logikk, 2022-vekter og 2023-vekter

✓Ikke inkludert ulike tillegg; ambulant, sekundær rehab, palliativt etc

✓Ikke hensyntatt konsekvenser av TFG- finansieringen

✓Nytt vektsett er kalibrert for å sikre budsjettnøytralitet



Effekter RHF nye 
vekter 2023

Somatikk



Effekter HF nye 
vekter 2023

Somatikk



Effekter RHF nye 
vekter 2023

Psykisk helsevern og 
tverrfaglig rusbehandling Sørge for 2022-vekter 2023-vekter Endring %-endring

Helse Midt-Norge 78 177 78 165 -12 -0,02 %

Helse Nord 49 360 49 491 131 0,26 %

Helse Vest 116 130 115 968 -161 -0,14 %

Helse Sør-Øst 332 035 332 078 43 0,01 %



Effekter HF nye 
vekter 2023

Psykisk helsevern og 
tverrfaglig rusbehandling

Foretak 2022-vekter 2023-vekter Endring %-endring

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF 58 710 58 669 -40 -0,07 %

VESTRE VIKEN HF 51 521 51 798 277 0,54 %

HELSE BERGEN HF 42 226 42 126 -101 -0,24 %

ST. OLAVS HOSPITAL HF 39 427 39 417 -10 -0,03 %

HELSE STAVANGER HF 35 147 35 040 -107 -0,31 %

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 34 817 34 844 27 0,08 %

SØRLANDET SYKEHUS HF 34 468 34 428 -40 -0,12 %

SYKEHUSET INNLANDET HF 35 056 35 064 8 0,02 %

SYKEHUSET I VESTFOLD HF 29 614 29 600 -14 -0,05 %

SYKEHUSET ØSTFOLD HF 28 437 28 454 17 0,06 %

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 25 648 25 709 61 0,24 %

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS AS 23 015 22 949 -66 -0,28 %

UNN HF 19 784 19 864 79 0,40 %

SYKEHUSET TELEMARK HF 17 837 17 938 100 0,56 %

HELSE FONNA HF 14 393 14 460 67 0,47 %

NORDLANDSSYKEHUSET HF 12 981 12 989 8 0,06 %

Private idelle Vest 15 306 15 257 -49 -0,32 %

HELSE NORD-TRØNDELAG HF 12 728 12 672 -56 -0,44 %

DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS 12 822 12 674 -147 -1,15 %

HELSE FØRDE HF 9 207 9 232 25 0,27 %

HELGELANDSSYKEHUSET HF 8 057 8 082 26 0,32 %

FINNMARKSSYKEHUSET HF 7 609 7 625 16 0,21 %

Private ideelle Sør-Øst 5 741 5 667 -74 -1,29 %

Private idelle Midt-Norge 986 978 -7 -0,73 %

Private idelle Nord 165 167 2 1,14 %



Kostnadsvekter 2024

• Ordinær prosess som tidligere år

• Maler og frister sendes alle HF i slutten av januar

• Vurderer ett fysisk kvalitetssikringsmøte i månedsskifte mai/juni

• Informasjon om KPP-rapportering kommer fra NPR – Innkallingsbrevet

• Har dere spørsmål – ta kontakt:
✓jostein.bandlien@helsedir.no

✓ann.lisbeth.sandvik@helsedir.no

mailto:jostein.bandlien@helsedir.no
mailto:ann.lisbeth.sandvik@helsedir.no


Resultatbasert finansiering (RBF)

I tildelingsbrevet for 2020 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle modellen 

for kvalitetsbasert finansiering

• Endret navn til resultatbasert finansiering

• Innført fra budsjettåret 2022

• Insentiver til ønsket tjenesteutvikling (NHSP)

• Økt grad av digitalisering

• Bedret samhandling

• Redusert antall indikatorer

Helsedirektoratet 54



Indikatorer i RBF 2023

Ingen endringer i indikatorer i modellen fra RBF 2022

• Ulik måltall og vektlegging av indikatorene 

• Tett knyttet opp til aktivitet i ISF; 5 av 7 indikatorer hentes fra NPR

• Datakompletthet kommer i tillegg (10 000 poeng)

Helsedirektoratet 55

Indikatornavn Måltall Vekt Totalt poeng

Video- og telefonkonsultasjon 15 % 24 % 21 600

Samarbeidsmøter (PHV/TSB) 25 % 24 % 21 600

Teambasert oppfølging pasienter (ACT- og FACT-team) (PHV/TSB) 2 % 7,50 % 6 750

Digital skjemabasert pasientoppfølging og monitorering 1 % 4 % 3 600

Gjennomført nettbasert behandlingsprogram 1 % 7,50 % 6 750

Andel schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell plan (PHV/TSB) 70 % 9 % 8 100

Epikrisetid - andel epikriser sendt innen 1 dag 70 % 24 % 21 600

90 000



Fordeling av RBF 2023

612 millioner kroner tatt fra RHF-enes basisbevilgning og fordeles etter kriterier for 

indikatorer

• Fordelingen er basert på data for 1.tertial 2022 (NPR) og årsdata for 2021(NKI) 

• Sikte på å gjennomføre en avregning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023

• Sammenliknet med basisbevilgning vil Helse Vest og Helse Midt-Norge øke, mens Helse 

Sør-Øst og Helse Nord få reduserte inntekter

Helsedirektoratet 56

RHF Fordeling 2023 Fordeling 2022
Endring fra 2022 til 

2023
Endring fra 2022 

til 2023 i pst. 
Fordeling sammenliknet med 

fordeling av basisbevilgning

Helse Sør-Øst 304,9 297,8 7,1 2,4 % -27,7

Helse Vest 139,5 117,3 22,2 18,9 % 22,3

Helse Midt-Norge 98,5 107,3 -8,8 -8,2 % 11,2

Helse Nord 69,1 67,9 1,2 1,8 % -6,7

Sum 612,0 590,3 21,7 3,7 %

Tallene er i millioner kroner



Måloppnåelse

• Tall pr 1.tertial 2022 grunnlag for foreløpig beregning 

• Indikatorer som er tatt ut fra figur pga lav måloppnåelse:

• Digital skjemabasert

• Nettbasert behandlingsprogram

• Relativ god måloppnåelse på indikatorene:

• Teambasert oppfølging pasienter

• Samarbeidsmøter 

• Video- og telefonkonsultasjoner

Helsedirektoratet 57
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Nytt i de medisinske kodeverkene 2023

ISF-møte 18.10.2022



Agenda

 Direktoratet for e-helse og aktiviteter for kodeverk og terminologi

 Program for kodeverk og terminologi (PKT) 

 Rapport: Om ICD-10 og ICD-11

 Utredning av diagnoseinformasjon

 Regelendringer og kodeveiledning 2023

 Endringer i kodeverkene 2023

Side 59



Program kodeverk og terminologi
og samarbeid med Helseplattformen i Helse Midt-Norge

Side 60

 Diagnoseinformasjon

 Mapset fra Snomed CT til ICD-10 

(70 000 linjer)

 Mapset fra Snomed CT til ICPC-2

(3300 linjer)

 Oversettelse av Snomed CT begreper 

(totalt ca.120 000 kliniske begrep fordelt 

på diagnose, legemidler, anatomi, 

undersøkelser og pasientplaner)

 Prosedyrer

 Vanskelig å lage gode nok koblinger gitt 

forutsetninger i journalsystemet

 Alle dagens prosedyrekoder har fått en 

egen Snomed CT- id i Helseplattformen  

(8000 linjer)



Rapport: Om ICD-10  og ICD-11 – Forarbeid til utredning

Side 61

Om ICD-10 og ICD-11 - Forarbeid til utredning - ehelse

• Medisinsk koding

• Rammebetingelser

• Hva er nytt  i ICD-11

• Nye måter å kode på

• Konsekvenser ved fortsatt 

bruk av ICD-10

Smakebit fra rapporten: 

https://www.ehelse.no/publikasjoner/om-icd-10-og-icd-11-forarbeid-til-utredning


Utredning av diagnoseinformasjon for statistiske formål

Side 62

 Direktoratet for e-helse skal gjennomføre en utredning av diagnoseinformasjon, hvor leveransen er en 

anbefalt strategi for forvaltning av informasjon om diagnoser og årsaker til kontakt med helsetjenesten.

 Oppdraget følger utredningsinstruksen 

Retningslinje om SNOMED CT 
og målbilde om felles språk i 
helse- og omsorgssektoren.

Helsetjenesten og fagmiljøer 
nasjonalt og internasjonalt 
etterspør medisinskfaglig 

oppdatert kodeverk.

WHO har erstattet ICD-10 
med ICD-11. Norge har 
bidratt i dette arbeidet.

Norge er forpliktet 
overfor WHO å ta i bruk 

siste versjon av ICD.

SNOMED CT
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E-læringskurs 

 Oppdatert for 2022

 Test og avsluttende dokumentasjon på bestått kurs er tilgjengelig via RHF-enes 

læringsportaler.

 Kun kurs, men ikke tester er ikke lenger tilgjengelig på ehelse.no 
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Kodeverk for 2023 er publisert på ehelse.no 
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Saksgang – årshjul kodeverk

Side 66

1.januar

Kodeverk og regelverk 
iverksettes

1.Januar

Kodeverk og regelverk 
iverksettes

1.mars/1.mai

Frist for 
endringsforslag

1.mai/1.Juni

Referansegruppemøte30.april/30.juni

Ferdigstilling av 
kodelister. Oversendes 

Helsedirektoratet

Forslag etter frist 

skyves til neste års 

saksbehandling

Kodelister 

bearbeides etter 

innspill fra 

referansegruppe

Kodeveileder 

oppdateres



Kodeforslag - bruk: 

Alt.2: Kode fra WDAP + ZWA00

ZWA00 Bruk av midlertidig kateter for perineural 
administrasjon av legemiddel

Tenkt som ren tilleggskode til WDAP –kodene. 
Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

tilleggskode ZWA00"

Kodeforslag – innlegging av kateter: 

Alt.1: AXGC00 Innlegging av midlertidig 
kateter for perineural administrasjon av 
legemiddel

Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

AXGC00"

 Multippel koding: sammenkobling av to eller flere koder for å beskrive én tilstand 

eller én prosedyre mer presist

 Fra 2016 har dette kun vært mulig for rapportering av hovedtilstand med 

sverd/stjernekombinasjoner

 I samarbeid med Helsedirektoratet endrer vi dette til frivillig anbefaling om multippel 

koding der det er relevant for å beskrive tilstander og prosedyrer ved rapportering til 

NPR 

 Dette kan iverksettes umiddelbart om journalsystemene tillater dette på en 

kvalitetssikret måte
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Regelendring for multippel koding:



Kodeforslag - bruk: 

Alt.2: Kode fra WDAP + ZWA00

ZWA00 Bruk av midlertidig kateter for perineural 
administrasjon av legemiddel

Tenkt som ren tilleggskode til WDAP –kodene. 
Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

tilleggskode ZWA00"

Kodeforslag – innlegging av kateter: 

Alt.1: AXGC00 Innlegging av midlertidig 
kateter for perineural administrasjon av 
legemiddel

Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

AXGC00"

Side 68

Oppdateringer i Kodeveiledningen 2023:

 Nye presiseringer:

 Valg av koder ved hybride, bildeveiledete inngrep

 Koding av proteseinfeksjoner, tekst er sendt for samstemming med referansegruppe 

og proteseregister

 Innholdet i følgende dokumenter på ehelse.no legges inn i Kodeveiledningen:

 Koding ved tidlig ultralyd, NIPT og videre diagnostikk

 Koding av korona i spesialisthelsetjenesten

 Koding av helsehjelp til pasienter som er på flukt

Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD-10, NCSP, NCMP og 

NCRP) - ehelse

https://www.ehelse.no/kodeverk-terminologi/regler-og-veiledning-for-kliniske-kodeverk-i-spesialisthelsetjenesten-icd-10-ncsp-ncmp-og-ncrp


2023: Oversikt endringer ICD-10 

Omtrentlig antall endringer er

 11 nye koder (10 er uteglemte femtegnskoder)

• 4 inaktiverte koder

• 82 andre endringer
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Under arbeid

M72.6 Nekrotiserende fasciitt
Det er tidligere uteglemt å lage 5-tegnskoder for anatomisk lokalisasjon.

R05.3 Kronisk hoste

Ny nasjonal kode i samråd med Norsk forening for lungemedisin

Opprettelse av nye koder

M72.6x Nekrotiserende fasciitt i [lokalisasjon]

10 underkoder for ulike lokalisasjoner
Opprettes
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Koder som inaktiveres

Med den nye koden fra 2022

WRBA30 Annen palliativ behandling

er det ikke lenger behov for Z51.5

Z51.5 Kontakt med helsetjenesten for 
palliativ behandling

Tre koder som gir lite mening 

da andre femtegnskoder dekker 

aktuelle nivåer i ryggsøylen

M99.59 Stenose på grunn av 
mellomvirvelskiveprolaps i buk eller annet sted

M99.69 Stenose på grunn av 
mellomvirvelskiveprolaps i buk eller annet sted

M99.79 Bindevevs- eller skivestenose
i rotkanal i buk eller annet sted
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Under arbeid

 Fingerskader: I flere av kodene for skader i albue og underarm og skader på håndledd og hånd (S56-

S68) er teksten feil/upresist oversatt fra engelsk. I alle disse tilfellene dreier det seg om annen/andre 

fingre enn tommelen. I de aktuelle kodetekstene presiseres det nå at det dreier seg om andre fingre enn 

tommelen.

 P-stav inkluderes i Z30.5. P-stav var ukjent da ICD-10 ble laget, men det er naturlig å plassere den i 

Z30.5.

Andre viktige endringer

Z30.5 Kontroll av spiral
Z30.5 Kontakt med helsetjenesten for kontroll av 

spiral eller P-stav



2023: Oversikt endringer NCRP

Totalt antall endringer er

 21 (23) nye koder

• 15 inaktiverte koder

• 4 andre endringer
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Under arbeid

PEE12B (ny)

Endovaskulær trombektomi eller embolektomi i 
a. femoralis superficialis

PEE11B (ny)

Endovaskulær trombektomi eller embolektomi i 
a. profunda femoris

PXE50B

Perkutan trombektomi
eller embolektomi i 

underekstremitetsarterie

Opprydning innen invasiv kardiologi / karkirurgiske koder:

Inaktiveres

opprettes

PEE10B 

Endovaskulær trombektomi eller embolektomi i 
a. femoralis communis

opprettes

beholdes
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Fokus på forenkling:

Opprydning innen invasiv kardiologi / karkirurgiske koder:

Enklere tilleggskoder 

under ZFX:

• ZFX00 Ballongdilatasjon

• ZFX04 Intravaskulær 

litotripsi

• ZFX05 Bruk av 

trombektomi-instrument 

Inkl. angiojet

• ZFX06 Bruk av aterektomi-

instrument Inkl. rotablator, 

laser



Kodeforslag - bruk: 

Alt.2: Kode fra WDAP + ZWA00

ZWA00 Bruk av midlertidig kateter for perineural 
administrasjon av legemiddel

Tenkt som ren tilleggskode til WDAP –kodene. 
Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

tilleggskode ZWA00"

Kodeforslag – innlegging av kateter: 

Alt.1: AXGC00 Innlegging av midlertidig 
kateter for perineural administrasjon av 
legemiddel

Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

AXGC00"
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Nye koder innenfor nukleærmedisin, PET:

 TFY0EN NM Amyloidscintigrafi myokard

 TAA0ML PET/CT Hode (hjerne) dynamisk funksjonell 

 TAA0MM PET/MR Hode (hjerne) dynamisk funksjonell 

 TSC0ML PET/CT Toraks (hjerte) med belastning 

 TSC0MM PET/MR Toraks (hjerte) med belastning 

 Ny kategoriblokk: TSN Overekstremitet 

 TSN0LL PET/CT Overekstremitet 

 TSN0LM PET/MR Overekstremitet 

 Ny kategoriblokk: TSO Underekstremitet 

 TSO0LL PET/CT Underekstremitet 

 TSO0LM PET/MR Underekstremitet



Kodeforslag - bruk: 

Alt.2: Kode fra WDAP + ZWA00

ZWA00 Bruk av midlertidig kateter for perineural 
administrasjon av legemiddel

Tenkt som ren tilleggskode til WDAP –kodene. 
Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

tilleggskode ZWA00"

Kodeforslag – innlegging av kateter: 

Alt.1: AXGC00 Innlegging av midlertidig 
kateter for perineural administrasjon av 
legemiddel

Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

AXGC00"
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Øvrige nye koder:

 Ny kode for WSD93D Perkutan drenasje av annen abscess, CT-veiledet. 

 Ny kode for KAB06D Nålebiopsi fra nyre og nyrebekken, CT-veiledet.

 4 nye/endrede koder for radiofarmaka.



2023: Oversikt endringer NCSP

Totalt antall endringer er

19 nye koder

• 18 inaktiverte koder

• 11 andre endringer
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Under arbeid

14 inaktiverte koder i samarbeid med Helsedirektoratet, og 

referansegruppe.

I tillegg viktig kodesplitt: ADD11 

Evakuering av kronisk subduralt hematom 
via borehull 

ADD12 

Evakuering av kronisk subduralt hematom 
ved kraniotomi

AAD10 

Evakuering av kronisk subduralt
hematom 

Opprydning av koder i kapittel A

Inaktiveres

Opprettes
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Under arbeid

Systematisk kodesplitt for alle anatomiske områder, eksempel:

Gjelder NBU, NCU, NDU, NFU, NGU og NHU. Ikke kolumna og bekken.

NDU59 

Fjerning av perkutane pinner fra håndledd 
og hånd

NDU79 

Fjerning av implantert 
osteosyntesemateriale fra håndledd og hånd

NDU 49 

Fjerning av osteosyntese-
materiale fra håndledd eller hånd

Kodesplitt for fjerning av osteosyntesemateriale

Inaktiveres

Beholdes/opprettes

NDU 39 

Fjerning av eksternt fiksasjonsutstyr fra 
håndledd eller hånd



Kodeforslag - bruk: 

Alt.2: Kode fra WDAP + ZWA00

ZWA00 Bruk av midlertidig kateter for perineural 
administrasjon av legemiddel

Tenkt som ren tilleggskode til WDAP –kodene. 
Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

tilleggskode ZWA00"

Kodeforslag – innlegging av kateter: 

Alt.1: AXGC00 Innlegging av midlertidig 
kateter for perineural administrasjon av 
legemiddel

Samtidig legger vi til undertekst på WDAP: 

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament

Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for 

perineural administrasjon av legemiddel, legg til 

AXGC00"

Side 81

Andre viktige endringer:

 Ny kode for enkelt klipp av tungebånd: 

EJA01 Enkelt klipp av tungebånd 

For rekonstruktive inngrep, bruk EJA20

 Ny kode for MIGS (Minimally Invasive Glaucoma Surgery):

CHD55 Implantasjon av kort kateter til fremre kammer 

Inkl.: Minimalt invasiv glaukomkirurgi (MIGS)



2023: Oversikt endringer NCMP

Totalt antall endringer er

 22 nye koder

• 10 inaktiverte koder

• 15 andre endringer
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Side 83

Under arbeid

Kode for nedtrapping av legemiddelbehandling i spesialisthelsetjenesten hos opioidavhengige 
utenfor LAR

Kode for hjerterytmeregistrering etter hjerneslag/TIA (> 24 timer registrering)

Opprettelse av nye koder

IECA00 Nedtrapping for avslutning av substitusjonsbehandling 

ved opioidavhengighet (utenfor LAR)

Ekskl.: LAR behandling, se IECC

Opprettes

Opprettes ny kode under 

FPFE Elektrofysiologiske undersøkelser

FPFE31 Hjerterytmeovervåkning i sanntid over minst 24 timer

Opprettes



Side 84

Under arbeid
Koder for oppstart med og kontroll av maskin for assistert hoste for hjemmebruk, tilsvarende det 
som finnes for hjemmerespirator og CPAP/BiPAP

Opprettelse av nye koder

GXAV41 Oppstart av behandling med maskin for assistert hoste 

for hjemmebruk
Opprettes

GXAV42 Kontroll og justering av maskin for assistert hoste for 

hjemmebruk
Opprettes
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Under arbeid
Kode for avlesing og tolking av fjernrapporterte data for spirometri

Tilsvarende kode for annet utstyr

Opprettelse av nye koder

GDFC34 Avlesing og tolkning av fjernrapporterte data for 

spirometri
Opprettes

JGGX15 Anlegging av fekalkateterOpprettes

WMFX00 Avlesing og tolkning av fjernrapporterte data fra annet 

medisinsk teknisk utstyrOpprettes
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Under arbeid

 Ønske fra Hdir: Kodene for samarbeidsaktiviteter trenger en forenkling og revisjon

Endringer i W-koder

WPBA10 Oppfølgings- og samarbeidsmøte med 

tjenester utenfor spesialisthelsetjenesten, uten 

pasient, foreldre eller pårørende tilstede

WPBA15 Oppfølgings- og samarbeidsmøte med 

tjenester utenfor spesialisthelsetjenesten, med 

pasient, foreldre eller pårørende tilstede

WPBA20 Oppfølgings- og samarbeidssamtale per 

telefon, med kommunal helse- og 

omsorgstjeneste, barnevern, NAV, eller skole- og 

utdanningsrelatert virksomhet

WPBA11 Oppfølgings- og samarbeidsaktivitet med 

tjenester utenfor spesialisthelsetjenesten, uten 

pasient, foreldre eller pårørende tilstede

WPBA16 Oppfølgings- og samarbeidsaktivitet med 

tjenester utenfor spesialisthelsetjenesten, med 

pasient, foreldre eller pårørende tilstede

Inaktiveres Opprettes

Inaktiveres da den vil dekkes av de nye kodene



Vi ønsker innspill fra fagmiljøene

 Sendes på eget skjema til til kodehjelp@ehelse.no

 Skjema kan benyttes for alle kodeverk

 Må fylles ut for å bli saksbehandlet

 Frister for innsending av ønske om endring:

 1.mars: NCRP

 1.mai: NCSP, NCMP, ICD-10

Liten, men viktig oppdatering:

 Innsender er ansvarlig for deling av alle opplysninger som sendes 

til kodehjelp

 Lagt inn avkrysningsboks i skjema for endringsønsker: 

Jeg bekrefter at dette skjemaet og tilhørende e-post ikke inneholder helseopplysninger 

eller andre personopplysninger om pasienter, heller ikke i sladdet form (boksen må 

krysses ut for at skjemaet skal tas til vurdering
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https://ehelse.no/onske-om-endringer-i-de-helsefaglige-kodeverkene
mailto:kodehjelp@ehelse.no


Spesialisthelsetjenester 
som ytes i/nær 
pasientens hjem

Kartlegging av effekter – et oppdrag utført i samarbeid

Elisabeth Djønne, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, avd.velferdsteknologi og rehabilitering



Innhold

Helsedirektoratet 89

Spørsmål

Kort om hovedfunn og videre arbeid

Valgt definisjon og tilnærming

Om kartleggingsoppdragets formål

Kort om oppdrag vi har knyttet til digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi



«Velferdsteknologi og digital 
hjemmeoppfølging bidrar til god helse og 
mestring i befolkningen og bærekraftig 
samfunnsutvikling»

Overordnet 

samfunnsmål 

for kommende 

periode



Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet. 

Tre virksomheter – felles innsats
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Programeier

Særskilt ansvar for tjeneste- og 

fagutvikling og «spredning»

Oppdragsgiver

Særskilt ansvar for teknisk 

arkitektur, standarder og 

infrastruktur

Prosjektledelse «spredning» 

og strategisk 

samarbeidspartner

Helsedirektoratet

Programmet startet i 2014, 

er nå forlenget ut 2024



• Tilskudd

• Prosessveiledning

• Nettverkssamlinger

• Veikart for tjenesteinnovasjon

• Forskning/evaluering

• Nasjonale faglige råd

• Anbefalinger / «Kvikk-guide»

• Velferdsteknologiens ABC

• Informasjonsfilmer

• Teknisk arkitektur og infrastruktur

• Samarbeid/samkjøring med andre nasjonale satsninger

Bidrag fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram
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Utprøving

Følgeforskning
Anbefaling Spredning

Virkemidler

Helsedirektoratet



Å flytte tjenester hjem til 

pasienten ved hjelp av teknologi 

er et av målene i Nasjonal helse-

og sykehusplan 2020-2023. Derfor 

har Helsedirektoratet startet 

prosjektet Digi-Hjem.

Helsedirektoratet



Tilrettelegge og 

kartlegge
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• Beskrivelse av status/omfang 

• felles planlegging i 

helsefellesskapene. 

• Vurdering av hvilke effekter dette 

har for 

• kommunal helse- og 

omsorgstjeneste

• bruker, pasient og pårørende.

Oppdrag

ID: TB2021-48 Eieravdeling HOD: 

SHA

Tilrettelegging for å flytte 

tjenester hjem

Helsedirektoratet skal videreføre arbeidet med å tilrettelegge for å flytte tjenester hjem.

Helsedirektoratet skal som en del av arbeidet levere en rapport innen 15. september 2022 

som skal inneholde følgende:

• Beskrivelse av status/omfang av spesialisthelsetjenester som ytes i/nær pasientens 

bolig i dag og som er planlagt i kommende år og hvor mye av dette som skjer som 

følge av felles planlegging i helsefellesskapene. 

• Vurdering av hvilke effekter (både positive og negative, intenderte og uintenderte) 

dette har for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Ev. betydning for endrede 

arbeidsformer, ressursbruk/ressursbehov (inkl. fastleger og allmennlegetejenester), 

oppgavedeling, oppgaveglidning og kompetansebehov skal inngå.

• Vurdering av hvilke effekter (både positive og negative) dette har for bruker, pasient og 

pårørende.

Det legges til grunn at direktoratet involverer helseforetak, kommuner, fastleger, pasient-

og brukerorganisasjoner og at det sees til lokale og regionale utviklingsplaner i 

spesialisthelsetjenesten.



Bakgrunn og formål med oppdraget
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•Status

•Hvordan følge med på utviklingen videre

Hdir sin fagrolle og ansvar for å følge med på 
utviklingen i helse- og omsorgstjenestene

•Helse- og omsorgsdepartementet

•Helsefellesskapene (åpenhet om kunnskap av betydning 
for felles planlegging)

Målgruppe:



Omfanget

• Hjemmesykehus

• Digital hjemmeoppfølging
• innebærer at hele eller deler av et 

behandlingstilbud foregår uten fysisk 

kontakt der dialog og deling av data 

mellom behandler og pasient/bruker skjer 

digitalt. Fire ulike former 



Tilnærming til å 

innhente kunnskap

• Tall fra NPR (aktivitetsdata) 

• Planer fremover

• Forskningsbasert kunnskap 

• Casestudier 

• effekter

• Workshop

• Eksempler fra praksis (Case)

• Forskning viser

• Pasienterfaringer

• Drøfting 

• Deltakere: helseforetak, kommuner, fastleger, pasient- og 
brukerorganisasjoner, forsknings- og utviklingsmiljø 



Omfang og planer fremover
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•Størst for bruk av telefon og videoForeløpig lite omfang

•Melder at Helsefelleskap er/blir viktig 
arena for samarbeid

Alle helseregioner har 
planer som inkluderer bruk 

av teknologi for å flytte 
tjenester hjem

•15 samarbeidsprosjekt fra 17 
helsefelleskap jobber med å ta i bruk DHO

Nasjonalt 
velferdsteknologiprogram



Kartlagte effekter
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• tilgjengelige tjenester

• medvirkning

• virksom behandling

• redusert belastning

• sårbart, krevende

Pasientene:

• kan kreve stor grad av tilstedeværelse

Pårørende:

• samarbeid

• spredning av spesialistkompetanse

• kompetanse og trygghet

• krevende utviklingsprosesser

• kan gripe inn i rammefinansieringen til kommunen

• ansvarsfordeling reguleres av sørge for-ansvaret (overordnet nivå). Kan oppleves uklart. Bør omhandles i de lovpålagte 
samarbeidsavtalene mellom kommunen og HF/RHF. 

Primærhelsetjenesten:



Videre arbeid for å følge med på utviklingen
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• Anskaffe forskning, bestille kunnskap (et felt i utvikling)

• Metodevurderinger (inkludere og tilpasse til kommuner) Forskning

• Få til komplekse koblinger som kreves for å sammenstille data fra 
både sykehus, kommune og fastlegetjeneste.

• Bedre data i kommunehelsetjenesten og beskrive eventuelle 
indikatorer for å kunne vise konsekvenser på sikt. 

Styringsinformasjon

• Bruke etablerte nettverk og arenaer som InnoMed, Kompetansebroen

• Nye, midlertidige/prosjektbaserte arenaer (NVP)

• Erfaring med helsefellesskap som samarbeidsarena
Erfaringsdeling



Digital hjemmeoppfølging 
i Vestre Viken HF

«Helsetjenester der pasienten er»



Vestre Viken Helseforetak
• Ca. 9500 ansatte

• 8 klinikker, 4 somatiske sykehus

• Populasjon: 500 000 i 22 kommuner



Programeier
Fagdirektør

Programmet

Programmet og fagstaber støtter 
klinikkene med:

•Struktur, systematikk og god praksis  for 
implementering og bruk

•Kompetanse, kunnskap og erfaring
•Operativ kapasitet

Fagstaber

Programstyret

Systematisk satsning på digital hjemmeoppfølging (DHO)

Program- og 
Prosjektledelse 

DHO rådgivere i hver klinikk
•Operative ressurspersoner som bistår 
egen klinikk i implementeringen av nye 
digitale forløp



Erfaringsbasert, god og felles praksis gjør arbeidet enklere…!

Systematisk satsning på digital hjemmeoppfølging (DHO)

Avklare og definere behov Utvikle og teste Implementere Bruke og forbedre



Fra faste, kalenderbaserte oppmøtekonsultasjoner…

DHO og «Brukerstyrt oppfølging»



… til individuelt tilpassede, «arenafleksible» konsultasjoner – styrt etter 
den enkelte pasient sitt behov, i sitt unike pasientforløp!

DHO og «Brukerstyrt oppfølging»



Aktiv involvering av 
pasienten i egen 

behandling

Mulighet til å 
differensiere basert på 

reelt behov

Helsetjenestene tilbys der 
pasientene er –

arenafleksibel oppfølging

DHO og «Brukerstyrt oppfølging»



Å komme seg herifra

… til hit!

En (helt) ny måte å levere helsetjenestene på:

• Ny organisering

• Nye roller

• Nye oppgaver og ansvarsområder 

• Nye rutiner og prosedyrer

• Nye måter å samhandle på

• Pasienten som en aktiv medspiller/ partner

• … og alle skal med!

Hva det primært handler om…



Teknologier vi benytter i dag

Digitale symptomregistreringer og måling av vitale 
parameter hjemme/ utenfor sykehuset

Overføring av målinger/ sensordata, 
behandlingsdata og fjernstyring av 

medisinskteknisk utstyr 

Telefon- og videokonsultasjoner



Stor variasjon i forløpene – finansieringen må være fleksibel!

• Varierende lengde på forløp
– Kontinuerlig oppfølging (kroniker)

– Kortere periode (preoperativ, postoperativ, 
innlagt hjemme)

• Varierende hyppighet
– Én eller flere gang pr dag/ uke/ måned/ år…

• Varierende type
– Symptomregistreringer, målinger, 

monitorering



(Digitale) forløp/ oppfølging som er implementert… 
Avdeling Fagområdet/ diagnose Beskrivelse ISF regelverk/ prosedyrekoder som kan benyttes?

Ortopedi Kne- og hoftproteseoperasjon Digital registrering av symptomer før og etter operasjon* Nei

Medisin Hjemmedialyse Digital registrering av symptomer og manuelle målinger* WMGA28 og STG XS05

Medisin Hjemmedialyse (PD) Fjerntilgang til data fra dialysemaskin WMGA42 og STG XS06

Medisin Onkologi Videokonsultasjoner som standard ifm. kontroll/ oppfølging
Registreres som konsultasjonstype og finansieres likt 
som fysiske oppmøter

Medisin Hjerte Fjernmonitorering av pacemakerpasienter og ICD FPFE44 og STG ES01

Medisin Hjerte Fjernmonitorering av looprecordere WMGA42 og STG XS06

Medisin
Gastro/ Inflammatorisk
tarmsykdom (IBD)

Digital registrering av symptomer* WMGA28 og STG XS05

Medisin KOLS
Registrering av symptomer og manuelle målinger + digital 
egenbehandlingsplan*

WMGA28/ WMGA42? og STG XS05

Kirurgi Sårbehandling Digital sårtjeneste i samarbeid med kommuner B0029 og STG JS03

AIO Elektronisk anestesitilsyn Helsnorge.no + videokonsultasjoner
Registreres som konsultasjonstype og finansieres likt 
som fysiske oppmøter

Barn Premature barn (DigiHOPP)
Videokonsultasjon + (Digital registrering av symptomer og 
manuelle målinger)

Registreres som konsultasjonstype og finansieres likt 
som fysiske oppmøter ?

NRH Epilepsi Registrering av symptomer* WMGA28 og STG AS02

ØNH og 
Medisin

Respirasjonsstøtte (CPAP og 
BiPAP)

Fjerntilgang til data fra CPAP maskin hjemme GXAV40 og STG CS01 

*Styrer behovet for kontakt og hvem som kontakter pasienten – ikke behov, telefon/ video eller oppmøte på sykehuset



… og under utvikling

Avdeling Fagområdet/ diagnose Beskrivelse ISF regelverk/ prosedyrekoder som kan benyttes?

Medisin Atrieflimmer Registrering av symptomer* WMGA28 og XS05

Medisin Hjertesvikt Registrering av symptomer og manuelle målinger* WMGA28 og XS05

Føde Risikogravide
Registrering av symptomer og målinger samt overføring av CTG 
fra hjemmet*

WMGA28 (?) og XS05

Revmatologi Osteoporose/ benskjørhet Digital registrering av symptomer*
WMGA28 og XS05

Barn Epilepsi Digital registrering av symptomer* WMGA28 og XS05

Medisin Kronisk nyresvikt (CKD5) Digital registrering av symptomer og målinger WMGA28 og XS05

Medisin Diabetes (voksen og barn) Registrering av symptomer + overføring av sensordata fra CGM WMGA28 og XS06

Gyn Popkirurgi Registrering av symptomer før og etter operasjon Nei

Medisin KOLS 2
Registrering av symptomer og manuelle målinger + digital 
egenbehandlingsplan* - sammen med fastlege og kommune

WMGA28 og STG XS05 – fordeling av inntekt mellom 
omsorgsnivå?

Revmatologi Infusjon Egenregistrering, kartlegging av kontraindikasjoner i forkant av 
infusjon

Nei

Ortopedi Operasjoner Pre- og postoperative skjema Nei

… … …
…

*Styrer behovet for kontakt og hvem som kontakter pasienten – ikke behov, telefon/ video eller oppmøte på sykehuset



• Forslag statsbudsjett 2023– resultatbasert finansiering
– Andel pasienter med digital skjemabasert oppfølging og monitorering (en av syv 

indikatorer)

• Kontinuerlig evaluering av ressursbruk og oppgavefordeling – er det 
balanse mellom inntektene og kostnadene i de nye digitale forløpene?

• Se helhetlig på finansieringen på tvers av omsorgsnivå, «utfordre» 
regelverket gjennom nye varianter av digitale forløp

Ytterligere fart på omstillingen

• Legge til rette for digital omstilling gjennom 
finansielle insentiver som premierer de som 
tenker nytt - «el-bil» ordninger!



Ta gjerne kontakt!

Amund Leinaas
Prosjektleder Program for Digital hjemmeoppfølging
Vestre Viken | www.vestreviken.no

Amund.leinaas@vestreviken.no
Mobil: 977 48 978

http://www.vestreviken.no/
mailto:amuola@vestreviken.no


Sammen om bedre 
datakvalitet

ISF-informasjonsmøte 18. oktober 2022

Eva Kulsetås Håndlykken, avdeling helseregistre
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Samarbeid om bedre kvalitet i data, fokusområder 2021 og 2022

Fokusområder for kvalitet 2023 og 2024

Ny debitorkode Medevac



Strengere krav – bedre tjenester

2022202120202019

KonsekvensKrav

• Valideringstjenester

• Samsvarstest (NHN)

• Regelsjekker for egenkontroll

• Kvalitetsseminarer

• Regionale oppfølgingsmøter

• Hodemelding, 

meldingsstruktur og versjon 

av melding skal være i tråd 

med gjeldende krav

• Hovedtilstand og prosedyrer 

skal rapporteres med gyldig 

kode

• Korrekt enhetsinformasjon på 

episoder og henvisninger

• Meldinger med feil i 

hodemelding, skjema-

validering eller versjon 

avvises

• Ugyldige koder for hoved-

tilstand og prosedyrer slettes

• Synliggjøring av mangler

Tjenester



Helsedirektoratet
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Tekniske krav
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Gjeldende tekniske krav
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Elektronisk 
innsending via 
Norsk helsenett

Meldingsutveksler
med EbXml og 
tjenestebasert 
adressering

Kryptering med 
offentlige 

virksomhetssertifikat 
(PKI)

NPR-ident og NPR-
melding sendes i to 

separate 
forsendelser

Hodemelding i 
henhold til nasjonale 

krav

Gyldig versjon av 
NPR-melding

Meldingen skal 
validere ifølge 

meldingens skjema

Unntak for 
Vedtaksmelding

versjon 54.



Informasjonsmodell og meldinger
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Årlig revisjon (1. april og 1. oktober)

Innspill og tilgang til samhandlingsside informasjonsmodell@helsedir.no

XPR_komplett (fullstendig informasjonsmodell) grunnlag for flere definerte meldinger

mailto:informasjonsmodell@helsedir.no


Ny debitorkode Medevac

• Lagt ut 1. oktober på Volven etter felles endringsønske fra RHF

• Gyldig fom. 1.1. 2022, tilrettelagt for mottak fom 1. november

• Gjør det mulig å fange opp aktiviteten i NPR-data

• Kan etter-registrere for hele året
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Valideringstjenester

18.10.2022Kvalitetssikring av data, regler og tester
124

Validering av korrekt forsendelse og skjema hos NHN for test- og utviklingsmiljøer

Tilbakemelding på format og struktur (skjema)

Tilbakemeldinger på felles semantiske og logiske regelsjekker (innhold) maskinlesbar og leservennlig form

Tilbakemeldingene gis ved innsending til valideringsadressen og ved ordinær rapportering



Skjemavalidering Innholdsvalidering

XPR_ERRAppRec (-)XPR_VAL

XPR-

meldin

g

Spesialisert mottak
tilbakemelding

Spesialisert mottak
tilbakemelding

Spesialisert mottak
tilbakemelding

Spesialisert mottak
tilbakemelding

Spesialisert mottak
tilbakemelding

Somatikk

Tilbakemelding Excel

AppRec (+)Transportkvittering
(Acknowledgment)

18.10.2022
Kvalitetssikring av data, 

regler og tester 125
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Status tekniske krav 2. tertial 2022

Antall NPR-

meldinger 

testet (ord)

Herav antall 

NPR-

meldinger 

rapportert 

med feil 

versjon

Herav antall 

leveranser 

uten hode-

melding

Herav antall 

NPR-

meldinger 

som ikke 

validerer

Herav antall 

feil ved 

skjema-

validering

Helse Midt-Norge 29 1 0 0 0

Helse Nord 19 0 0 0 0

Helse Vest 33 0 0 0 0

Helse Sør-Øst 126 1 0 1 1

Landet 207 2 0 1 1



Krav til kvalitet i data - innholdsvalidering
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Krav om gyldig 
hovedtilstand

Krav om gyldige 
prosedyrekoder

Krav til identifisering 
av organisatoriske 

enheter for 
henvisning

Krav til identifisering 
av organisatoriske 

enheter for episoder



• Prosedyrekoder skal være gyldig på 

tidspunkt for start av prosedyre

• Konsekvens: Ugyldig kode fjernes

• Per 2. tertial 2022 rapportert 11 700 

ugydige koder innen perioden

• Totalt antall kontrollerte koder i 

underkant av 19 mill.

• Gir andel ugyldige koder på 0,06 % 

nasjonalt

Gyldig prosedyrekode 

(R171)
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Antall og andel med ugyldig prosedyrekode (R171)

per helseregion 2. tertial 2022 (n=11 679)

18.10.2022 129

RHF Andel ugyldig 

prosedyrekode  

(%) R 171

Helse Midt-Norge 0,05

Helse Nord 0,02

Helse Vest 0,00

Helse Sør-Øst 0,09

Landet 0,06
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8 000
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Sum feilet i rappPerioden



Tilstandskode for hovedtilstand skal 

være gyldig på tidspunkt for episodens 

slutt

Ugyldige koder slettemerkes

• Per 2. tertial 2022 rapportert 6 067 

ugyldige koder innen perioden

• Totalt kontrollert ca 24 mill. koder

• Gir andel ugyldige koder på 0,03 % 

nasjonalt

Gyldig kode for 

hovedtilstand
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Antall og andel med ugyldig tilstandskode (R174)

per helseregion 2. tertial 2022 (n=6 067)

18.10.2022

Kvalitetssikrin

g av data, 

regler og 

tester

131

RHF Andel ugyldig 

hovedtilstand (%) 

R 174

Helse Midt-

Norge 0,02 

Helse Nord 0,02

Helse Vest 0,02

Helse Sør-Øst 0,04

Landet 0,03

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

Helse Midt-Norge Helse Nord Helse Sør-Øst Helse Vest

Antall feilet i raporteringsperioden

Sum feilet i rappPerioden



Avdekket mangel i regelsjekk R175 

Avsluttet episode mangler hovedtilstand

• Avsluttet episode mangler tilstand nummer 1 og/eller kode nummer 1, dvs. 

hovedtilstand

• Alvorlighetsgrad 2 i 2022

• 11 000 feil tom august 2022, reelt antall ca 130 000

• Vil komme en ny regelsjekk med prioritet 1 i 2023
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Enhetsinformasjon

• Henvisningsnivå
• Behandlingssted

• Fagenhet

• Avdeling

• Episodenivå
• Behandlingssted

• Fagenhet

• Avdeling

• Skal være angitt med riktig verdi i enhetsklassen

• Skal finnes en referanse fra episoden og henvisningen til enhet



Regler for kontroll av enhetsinformasjon

R142 En episode skal ha referanse til én (og kun én) fagenhet (RefEnhet)

R144 En episode skal ha referanse til én (og kun én) avdeling (RefEnhet)

R145 En episode skal ha referanse til ett (og kun ett) behandlingssted (RefEnhet)

R156 Enhet identifikator (RefEnhet.enhetID) brukt som behandlingssted (RefEnhet.typeEnhet = 1) skal ha et gyldig 

organisasjonsnummer (Enhet.orgNr) for en underenhet med næringskode som starter på 86, 87 eller 88 i Enhetsregisteret 

(Brønnøysund). Gjelder henvisning

R158 Enhet identifikator (RefEnhet.enhetID) brukt som avdeling (RefEnhet.typeEnhet = 7) skal ha utfylt off avd kode 

(Enhet.offAvdKode). Gjelder henvisning

R161 Enhet identifikator (RefEnhet.enhetID) brukt som behandlingssted (RefEnhet.typeEnhet = 1) skal ha et gyldig 

organisasjonsnummer (Enhet.orgNr) for en underenhet med næringskode som starter på 86, 87 eller 88 i Enhetsregisteret 

(Brønnøysund). Gjelder episoder

R166 Enhet identifikator (RefEnhet.enhetID) brukt som avdeling  (RefEnhet.typeEnhet=7) skal ha utfylt off avd kode 

(Enhet.OffAvdKode). Gjelder episode

R167 Enhet identifikator (RefEnhet.enhetID) brukt som fagenhet (RefEnhet.typeEnhet=2) skal ha utfylt off avd kode 

(Enhet.OffAvdKode). Gjelder episode

R180 En henvisning skal ha referanse til én (og kun én) avdeling (RefEnhet).

R181 En henvisning skal ha referanse til ett (og kun ett) behandlingssted (RefEnhet).
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Referanse fra episode til 

avdeling 2. tert 2022
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Referanse fra episode til 

behandlingssted 2. tert 2022
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Fokusområder 2023

• Fortsatt fokus på gyldige medisinske koder og enhetsinformasjon 

• Bruk av gyldige tilstands- og prosedyrekoder. Alvorlighetsgrad 1 også for tilstander utover 
hovedtilstand

• Ny test for avsluttede episoder som mangler hovedtilstand. Alvorlighetsgrad 1 

• Multippel koding, dvs. der man bruker flere koder for å beskrive én tilstand eller én 
prosedyre. Kodeveileder endres for 2023. Krav fra 2024.

• Henvisningsinformasjon
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Våre nettsider: Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk -

Helsedirektoratet

Spørsmål om ISF/DRG mm:  drginfo@helsedir.no

Spørsmål om medisinske koder (ICD-10, 

prosedyrekodeverk): kodehjelp@ehelse.no

Takk for nå

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf
mailto:drginfo@helsedir.no
mailto:kodehjelp@ehelse.no

