
Direktoratet for e-helse: Endringer i kodeverkene fra 2022

ISF-møte 19.10.2021



Agenda

 Direktoratet for e-helse og aktiviteter for kodeverk og terminologi

 Nytt utseende kodefiler for 2022

 Endringer i kodeverkene og endringer i kodingsregler 
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Direktoratet for e-helse jobber på mange områder med 
kodeverk, terminologi og registervariabler (Felles språk)
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Koder er bærere av helseinformasjon
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Grunnlag for nasjonal og internasjonal statistikk



ICD-10 til ICD-11 – foranalyse 

1. Norge må rapportere til WHO med ICD-11 

 Dødsårsaksregisteret spesielt berørt

2. ICD-10 er ikke medisinsk-faglig oppdatert

3. Svak kvalitet på medisinsk koding

 Eks fra Riksrevisjonen: 30-40% feil hovedtilstand

4. Lokale variasjoner og mangel på helhet i ICD-10-forvaltningen

5. ICD-11 vil etter hvert inngå i nordisk samarbeid om finansiering
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Nytt utseende kodefiler

 Kodefiler for ICD-10 og Norsk klinisk prosedyrekodeverk har nytt oppsett
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Nytt utseende endringsdokument

 Endringsdokument for 

Norsk klinisk 

prosedyrekodeverk 

har nytt oppsett
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API

 API tilgjengelig for ICD-10, Norsk klinisk prosedyrekodeverk, PHBU, ICPC-2

 Utprøvingsfase

 Mer informasjon: kodehjelp@ehelse.no
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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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• 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.-)



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 kodeverkene

NCRP

NCMP

NCSP



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
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• 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



Side 16

Fagområde bryst- og plastikkirurgi (NSCP)

 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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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



Til slutt



Vi ønsker innspill fra fagmiljøene

 Sendes på eget skjema til kodehjelp@ehelse.no

 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
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Kodeverk er ferskvare
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