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Agenda

 Direktoratet for e-helse og aktiviteter for kodeverk og terminologi

 Endringer i 

 ICD-10 + kodingsregler

 NCRP

 NCMP

 NCSP

Side 2



Side 3

E-læringskurs i medisinsk koding er revidert

➢ Grunnkurs 1 «Hva er medisinsk koding?»

➢ Grunnkurs 2 «Hvordan finne riktig kode?» 

➢ Kurs 3 «ICD-10-koder for sepsis»

➢ Kurs 4 «Hva er sverd/stjernekoding?»

➢ Kurs 5 «Bruk av ICD-10-koder for symptomer, tegn, unormale kliniske funn og 

laboratoriefunn»

➢ Kurs 6 «Koding ved kreftsykdom, del 1»

➢ Kurs 7 «Koding ved kreftsykdom, del 2»

➢ Kurs 8 «Koding ved diabetes mellitus»

➢ Kurs 9 «Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 1»

➢ Kurs 10 «Koding ved svangerskap, fødsel og barseltid, del 2»

 Oppdatert ifht koder og endrede 

kodingsregler

 Nye leksjoner i sepsiskurset

 Kursene er tilgjengelige på 

www.ehelse.no og i 

helseforetakenes 

læringsportaler

http://www.ehelse.no/


E-helse jobber på mange områder med kodeverk, terminologi 
og registervariabler (Felles språk)
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ICD-10 til ICD-11 – fra bok til helsedata – forprosjekt i 
Direktoratet for e-helse i 2021 
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Ny løsning for finnkode og distribusjon av kodeverk 
… fortsatt under arbeid

 Internt forvaltningssystem tatt i bruk

 Filen for 2022 blir publisert  i nytt excelformat på ehelse.no

 API vil bli tilgjengelig

 Informasjon vil gis i god tid
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Endringer ICD-10 2022
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• De fleste av disse skal bare brukes for svulster som 

1. undersøkt ved patologisk anatomisk laboratorium og 

2. man etter dette ikke kan si om de vil forbli godartede eller utvikle seg til ondartede svulster.

• Denne regelen er fortsatt ukjent og det er utstrakt feilbruk

• Vi endrer derfor en rekke av disse kodene på denne måten:

• Firetegnskoden tas ut av bruk: D37.1 Magesekk (ventriculus)

og erstattes med to nye femtegnskoder:

• D37.10 Svulst med patologisk anatomisk påvist usikkert malignitetspotensial i magesekk

• D37.11 Svulst med klinisk usikkert malignitetspotensial i magesekk

• Tilsvarer hvordan dette problemet er løst i Sverige.

Kodene D37-D48 Svulster med usikkert eller ukjent 
malignitetspotensial
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• Lipidforstyrrelser og ernæring
• E78.01 Heterozygot familiær hyperkolesterolemi

• E78.02 Homozygot familiær hyperkolesterolemi

• E78.40 Familiær kombinert hyperlipidemi

• E78.41 Forhøyet lipoprotein(a)

• E88.4 Reernæringssyndrom

• H83.4 Buegangsdehiscens
«Tredje vindu»

• Nye reservekoder som kan tas i bruk av WHO om nødvendig 

• U13.9 Bruk av U13.9 for beredskapsformål
…

U49.9 Bruk av U49.9 for beredskapsformål

Andre nye koder
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• Disse kodene skal ikke brukes for hovedtilstand. 

• Hovedtilstanden skal være det man utreder (det som gjør at man mistenker sykdom, oftest symptomer 
eller funn hos pasienten).

• I enkelte tilfeller er det ikke noe tegn eller symptom som ligger til grunn for undersøkelsen. Da kan man 
bruke  Z71.1 Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt

• Kodeteksten for Z71.1 endres for å klargjøre bruken av den: 

• Z71.1 Frykt for lidelse der ingen diagnose er stilt

endres til

• Z71.1 Kontakt for mistanke om sykdom uten at noen diagnose er stilt

Kodene for medisinsk observasjon og vurdering der 
mistanke om sykdommer og tilstander blir avkreftet (Z03.-)
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• Vi har fått en henvendelse om koding hos enkeltpersoner som undersøkes for mulig tuberkulose.

• Disse er enkelte steder blitt kodet med Z11.1 Populasjonsbasert screeningundersøkelse med 
henblikk på luftveistuberkulose.

• Populasjonsbasert screening gjøres bl.a. i asylmottak, av kommunehelsetjenesten. Vi tror dette 
sjelden gjøres av spesialisthelsetjenesten.

• Aktuelle koder for hovedtilstand ved utredning i spesialisthelsetjenesten kan være:
• Z20.1 Kontakt med og eksposisjon for tuberkulose (hos nærkontakter til syke)

• R91 Unormale funn ved diagnostisk avbildning av lunge

• En av kodene fra Z01 Andre spesielle undersøkelser og utredning av personer uten symptomer eller registrert diagnose, når 
personen bare kommer for en radiologisk eller laboratorieundersøkelse.

Koding ved mistanke om tuberkulose



Nye kodingsregler for kreftsykdom

 Koding ved kreftsykdom gjøres mer likt koding ved annen sykdom:

«Kreftsykdommen skal alltid kodes når man behandler komplikasjoner til 
kreftsykdommen eller komplikasjoner til behandlingen av kreftsykdommen. Dersom det 
kun gis helsehjelp mot komplikasjonen, og ikke mot selve kreftsykdommen, skal 
kreftsykdommen kodes enten under andre tilstander, eller som del av en sverd/stjerne-
kombinasjon for komplikasjonen.

Hvis valget av hovedtilstand står mellom primærtumor og metastaser skal vanlige 
regler for valg av hovedtilstand brukes - det som helsehjelpen hovedsakelig har vært 
gitt for.»

 Kan kode etter disse reglene allerede nå
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Ny kodingsregel ved kreftsykdom



Endringer NCRP 2022



Mange endringer i NCRP 2022

 Minimal revisjon for NCRP 2021 pga koronapandemien

 De fleste endringsforslagene ble overført til årets revisjon for NCRP 2022

Totalt antall endringer er 235:

• 58 nye koder

• 164 inaktiverte koder

• 13 andre endringer

Side 14



Side 15

• Dosimetri 

• Behov for nye koder. Lagt i WEGX (NCMP) for å bygge videre på eksisterende koder for doseplan

• Strukturelle endringer for PET-koder
• TS Flere anatomiske regioner eller organsystemer: Hele kapittelet med PET CT- og PET MR-

koder endret for å forenkle PET-koder. 

• Alle eksisterende PET-koder inaktiveres

• Opprettes i stedet nye koder for PET CT/PET MR for kroppsregion/organsystem, og en må legge til 

aktuelle tilleggskode for radiofarmakum

• Ny tilleggskode: ZTX0FJ Bruk av flatpanelteknikk
• Ny modalitet med flatpanelteknikk (feks Cone beam CT (CBCT)) løses ved at det blir obligatorisk å 

bruke den nye tilleggskoden for flatpanelteknikk i tillegg til kode for CT-undersøkelse

Strukturelle endringer



Endringer for UL koder obstetrikk
Fagmiljøet for fostermedisin ser behov for flere koder

 Inaktivert to koder:

 SMA0BK UL Gravid livmor, abdominal undersøkelse (inkludert foster)

 SMA0CK UL gravid livmor med vaginalprobe (inkludert foster)

 Opprettet 10 nye koder og tre tilleggskoder:

 Skiller ikke lengre på vaginal eller abdominal undersøkelse

 Opprettet 10 nye koder mer spesifisert for hva som undersøkes («rutineultralyd», hjerte, 

CNS, skjelett, andre organer, fostersirkulasjon) 

 Opprettet tilleggskoder for trimester



Mange andre nye koder: 

 10 for etablerte bildediagnostiske undersøkelse 

 8 radiofarmaka

 3 tilleggskoder
 ZTX0EK CO2 som kontrastmiddel

 ZTX0EL Kontrastmiddel i lymfesystemet

 ZTX0FK Elastografi

 8 for bildeveiledede intervensjoner
 Perkutane okklusjoner 

 Relatert til katetre



Inaktiverte koder (utenom kapittelet for PET CT/MR)

 Inaktivert pga dublett, delvis dublett, «opprydding» eller konsekvens av andre 

endringer

 Inaktiverte koder:

 SAA0DE CT Caput og CTA Arteriografi av caput

 SAA0GH MR Caput og MRA Arteriografi av caput

 SAF0AK UL Ansikt 

 NXA10K Leddpunksjon, ultralydveiledet

 SFY0DK Epikardial ultralydundersøkelse av hjertet

 SJJ0BK UL Lever med elastografi

 SJX0DK UL Abdomen og bekken med elastografi

 SJJ0CK UL Lever med dynamisk kontrastundersøkelse



Endringer NCSP 2022
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Fagområde bryst- og plastikkirurgi

 Informasjonselementet «brukes 

hovedsakelig for ett kjønn» fjernes i 

hele kapittel H Mamma

 Tydeligere tillatt bruk hos menn, for 

eksempel gynekomasti 

 Nye koder for postbariatrisk kirurgi: 

 QBJ05 Annen korreksjon av løs eller 

overflødig hud på trunkus

 QBJ35 Korreksjon av løs eller 

overflødig hud på både bryst og axille

 Endring av begrep fra «kosmetisk» til 
«plastikkirurgisk»

 Fra: QAJ Kosmetiske hudoperasjoner 
på hode og hals

 Til: QAJ Plastikkirurgiske
hudoperasjoner på hode og hals

 Fra: QAJ 99 Annen kosmetisk 
hudoperasjon på hode eller hals

 Til: QAJ 99 Annen plastikkirurgisk
hudoperasjon på hode eller hals 

…og tilsvarende for de øvrige 
kategoriene og kodene QBJ, QCJ, QDJ, 
QXJ)
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Andre (NCSP):

 Ny kode for skifte av kutant kateter til tarm:

 JFX13 Skifte av enterokutant kateter

For eksempel cøkumknapp, appendikostomi

 Endringer for anal- og fistelkirurgi:

 Ny kode: JHD11 Okklusjon av intersfinkterisk fistelgang med underteksten LIFT 

prosedyre

 Endret kategoritittel til: JHD Lokale operasjoner på analsfinkter og – fistler

 Nye koder som fortsatt diskuteres:

 Kode for robotassistert kirurgi, diskuterer formulering: KED01 Perkutan endoskopisk 

enukleasjon av prostataadenom (evt. prostatalesjon)

 Behov og plassering av ny kode: ZXF04 Sjokkbølgelitotripsi



Endringer NCMP 2022
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Andre (NCMP):

 Ny kode (gjeninnføring) for legemiddelgjennomgang:

 WRBA00 Legemiddelgjennomgang i henhold til Veileder om 

legemiddelgjennomganger (IS 1998)

 Systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og 

forebygge pasientskader.

 Utføres av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

 Ekskl.: legemiddelvurdering innen psykiatri, TSB eller smertebehandling (IBCG10)

 Ny kode for palliativ behandling uten spesifikke krav til bruk:

 WRBA30 Annen palliativ behandling
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Andre (NCMP):

 Ny kode midlertidig kateterblokade: AXGC00 Innlegging av midlertidig kateter for 
perineural administrasjon av legemiddel

 Kodeendring med utvidet meningsinnhold: WBGC11 Påfylling av implantert 
legemiddelpumpe og reservoar

 Ny kode: FPGX15 Ekstern transkutan pacing

 To nye koder for logopedaktivitet:
 EXFX10 Undersøkelse av motorisk talefunksjon eller stemmevansker

 EXGX10 Behandling av forstyrrelse i motorisk talefunksjon eller stemmevansker

 Ny kode: QAGC00 Bruk av kjølehette
 Ved cytostatikabehandling



Til slutt



Vi ønsker innspill fra fagmiljøene

 Sendes på eget skjema til til kodehjelp@ehelse.no

 NYTT! Veiledning til kodeønsker: 

Prinsipper for endringer i Norsk klinisk 

prosedyrekodeverk v1.0 (pdf).

 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
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https://ehelse.no/onske-om-endringer-i-de-helsefaglige-kodeverkene
mailto:kodehjelp@ehelse.no
https://ehelse.no/kodeverk/kodeverket-icd-10-og-icd-11/onske-om-endringer-i-de-helsefaglige-kodeverkene/_/attachment/download/be5b1f86-c418-434b-affb-761f7fa4a1af:fecc33c43a706321c54b44dfc635dd878cca636a/Prinsipper%20for%20endringer%20i%20Norsk%20klinisk%20prosedyrekodeverk%20v1.0.pdf


Kodeverk er ferskvare
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