Nyheter i kodeverkene for 2023
ISF-møte 9.6.2022

Agenda
 Direktoratet for e-helse og aktiviteter for kodeverk og terminologi
 Program for kodeverk og terminologi (PKT)
 Utredning av diagnoseinformasjon

 Endringer i





ICD-10
NCRP
NCMP
NCSP

Side 2

Program kodeverk og terminologi
og samarbeid med Helseplattformen i Helse Midt
 Diagnoseinformasjon

 Prosedyrer

 Mapset fra Snomed CT til ICD-10
(70 000 linjer)

 Vanskelig å lage gode nok koblinger gitt
forutsetninger i journalsystemet

 Mapset fra Snomed CT til ICPC-2 er
(3300 linjer)

 Alle dagens prosedyrekoder har fått en
egen Snomed CT- id i Helseplattformen
(8000 linjer)

 Oversettelse av Snomed CT begreper
(totalt ca.120 000 kliniske begrep fordelt
på diagnose, legemidler, anatomi,
undersøkelser og pasientplaner)

Side 3

Utredning av diagnoseinformasjon for statistiske formål

 Utløsende behov:
 Spørsmål fra helsetjeneste om et
medisinsk-faglig oppdatert kodeverk

 Tidlig fase – formål er å gi et
beslutningsunderlag

 ICD-11 er ferdigstilt internasjonalt

 Retningslinje for Snodmed CT og bruk i
Helseplattformen i Helse Midt

Side 4

Informasjon dokumenteres og rapporteres

Datainnsamling og –
behandling
(registerforvaltere)

Innrapportering og
kvalitetskontroll
(Behandlingsinstitusjon)
helsenorge.no

Spesialistog
primærhelsetjen
esten

ICD-10
ICC3,
egne

KREMT

ICD-10
ICC3
egne

Andre løsninger
og stråleenheter

Kreft-meldinger

Patologiremisser

Kreft-meldinger

NORPAT

ICD-10

eDÅR

DÅR-meldinger

ICD-10

ICD-10

EPJ/PAS

NPR-meldinger

ICD-10

NORPAT

MRS-portal
ICD-10
Andre

QReg-portal
Andre

Meldinger

ICD-10
Andre

Papir
ICD-10
ICPC
ICD-10
ICPC

e-resept

resept-meldinger ICD-10
ICPC?

Sykemelding
Legeerklæring

NAV-meldinger

ICD-10
ICPC

SAKSBEHANDLINGSLØSNINGER FOR MOTTAK OG
DATABEHANDLING

Lokale varianter av
diagnosekodeverk/kataloger

PROMS
PREMS

ICD-O

Brukere av
helseplattformen

SCTdiagnoser

Epic

KRG, DÅR,
NPR, NMK,
resept, NAV

ICD-10
Andre
Andre
Andre
13

ICD-10

KRG

DÅR
NPR
ICD-10

KPR
ICPC

Sentrale helseregistre

ICD-10
Andre
51
Nasjonale Medisinske Kvalitetsregistre (NMK)

RF

ICD-10?
ICPC?

NAV
ICD-10
ICPC

Andre skjema

Lokale varianter av
mappingtabeller

Produksjon av
statistikk og underlag
for analyse og
rapportering

IKT-LØSNINGER FOR PUBLISERING OG RAPPORTERING

Pasientene

Informasjon brukes til forskning, styring, finansiering og
folkeopplysning

Nasjonal lagring av informasjon og produksjon av statistikk

Nasjonal
ICD-10
ICD-O
Egne
ICD-10

KRG-utleveringer

ICD-10

DÅR-utleveringer

ICD-10

Kvalitetsindikatorer

ICD-10

DRG og ISF

ICD-10

Norgeshelsa.no
Kommunehelsa.no

ICD-10

SSB
Annet

Internasjonal
ICD-10

WHO DÅR statistikk

ICD-10

EUROSTAT
mm.

Andre formål enn statistikk
ICD-10

ICD-10
ICPC

Forskning

Saksbehandling NAV
Saksbehandling HELFO
Helsehjelp

SENTRAL FORVALTNING AV KODEVERK

LOKAL LAGRING AV INFORMASJON
OG FORVALTNING AV KODEVERK

mapping
Terminolo
giserver

Lokale varianter av
diagnosekodeverk/kataloger
og mappingtabeller

SCT

HealthTerm
ICD-10

SCT

ICD-10

Normerende for diagnostikk

ehelse.no

Finnkode

ICD-10

ICD-10

Annet
Volven

Andre

Oppdatering av nasjonale
kodeverk og veiledning for bruk

E-læringskurs er oppdaterte

 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

Side 6

Saksgang – årshjul kodeverk

1.januar
1.Januar
Kodeverk og regelverk
iverksettes

1.mars/1.mai
Frist for
endringsforslag

Kodeveileder
oppdateres

30.april/30.juni
Ferdigstilling av
kodelister. Oversendes
Helsedirektoratet

Forslag etter frist
skyves til neste års
saksbehandling

1.mai/1.Juni
Referansegruppemøte
Kodelister
bearbeides etter
innspill fra
referansegruppe
Side 7

Endringer ICD-10 2023

2023: Oversikt endringer ICD-10
Omtrentlig antall endringer er
 10 nye koder
• 3 inaktiverte koder
• 47 andre endringer

Side 9

Opprettelse av nye koder
M72.6 Nekrotiserende fasciitt
Det er tidligere uteglemt å lage 5-tegnskoder for anatomisk lokalisasjon.
Under arbeid
Opprettes

M72.6x Nekrotiserende fasciitt i [lokalisasjon]
10 underkoder for ulike lokalisasjoner

Side 10

Koder som inaktiveres
Med den nye koden fra 2022
WRBA30 Annen palliativ behandling
er det ikke lenger behov for Z51.5
To koder som gir lite mening da
andre femtegnskoder dekker
aktuelle nivåer i ryggsøylen
(M66.9 har også feil tekst)

Z51.5 Kontakt med helsetjenesten for
palliativ behandling

M99.59 Stenose på grunn av
mellomvirvelskiveprolaps i buk eller annet sted
M99.69 Stenose på grunn av
mellomvirvelskiveprolaps i buk eller annet sted

Side 11

Andre viktige endringer
 Fingerskader: I flere av kodene for skader i albue og underarm og skader på håndledd og hånd (S56S68) 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 atarbeid
det dreier seg om andre fingre enn
Under
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.
Z30.5 Kontroll av spiral

Z30.5 Kontakt med helsetjenesten for kontroll av
spiral eller P-stav

Side 12

Endringer NCRP 2023

2023: Oversikt endringer NCRP
Totalt antall endringer er
 23 nye koder
• 13 inaktiverte koder
• 4 andre endringer
(foreløpige tall, justeringer kan forekomme)

Side 14

Opprydning innen invasiv kardiologi / karkirurgiske koder:

Under arbeid

PXE50B
Perkutan trombektomi
eller embolektomi i
underekstremitetsarterie

Inaktiveres

beholdes

PEE10B
Endovaskulær trombektomi eller embolektomi i
a. femoralis communis

opprettes

PEE11B (ny)
Endovaskulær trombektomi eller embolektomi i
a. profunda femoris

opprettes

PEE12B (ny)
Endovaskulær trombektomi eller embolektomi i
a. femoralis superficialis

Side 15

Opprydning innen invasiv kardiologi / karkirurgiske koder:
Fokus på forenkling:

Enklere tilleggskoder
under ZFX:
• ZFX00 Ballongdilatasjon
• ZFX04 Intravaskulær
litotripsi
• ZFX05 Bruk av
trombektomi-instrument
Inkl. angiojet
• ZFX06 Bruk av aterektomiinstrument Inkl. rotablator,
laser

Side 16

Nye koder innenfor nukleærmedisin, PET:
 TFY0EN NM Amyloidscintigrafi myokard

Kodeforslag – innlegging av kateter:

Kodeforslag - bruk:

 TAA0ML PET/CT Hode (hjerne) dynamisk funksjonell
AXGC00
Innlegging
midlertidig
 Alt.1:
TAA0MM
PET/MR
Hodeav
(hjerne)
dynamisk funksjonellAlt.2: Kode fra WDAP + ZWA00

kateter for perineural administrasjon av
 legemiddel
TSC0ML PET/CT Toraks (hjerte) med belastning
 TSC0MM PET/MR Toraks (hjerte) med belastning

ZWA00 Bruk av midlertidig kateter for perineural
administrasjon av legemiddel

Samtidig legger vi til undertekst på WDAP:

 Ny kategoriblokk: TSN Overekstremitet

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament
Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for
perineural
av legemiddel, legg til
TSN0LLadministrasjon
PET/CT Overekstremitet
AXGC00"


 TSN0LM PET/MR Overekstremitet

 Ny kategoriblokk: TSO Underekstremitet

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"

 TSO0LL PET/CT Underekstremitet
 TSO0LM PET/MR Underekstremitet
Side 17

Øvrige nye koder:
Kodeforslag – innlegging av kateter:

Kodeforslag - bruk:

Alt.1: AXGC00 Innlegging av midlertidig
kateter
for perineural
administrasjon
av
Ny kode
for KAB06D
Nålebiopsi
legemiddel

Alt.2: Kode fra WDAP + ZWA00

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


fra nyre og nyrebekken, CT-veiledet.

ZWA00 Bruk av midlertidig kateter for perineural
administrasjon av legemiddel

Samtidig legger vi til undertekst på WDAP:

 4 nye/endrede koder for radiofarmaka.
"Legg til ATC-kode for benyttet medikament
Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for
perineural administrasjon av legemiddel, legg til
AXGC00"

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"

Side 18

Undersøkelse av gravid livmor og foster

 Flere henvendelser rundt bruk av koder
for undersøkelse av gravid livmor og
foster

Under arbeid

 Direktoratet for e-helse og
Helsedirektoratet har i samarbeid
utarbeidet en veiledning for bruk av disse
kodene: Regler og veiledning for kliniske
kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD10, NCSP, NCMP og NCRP) - ehelse

Side 19

Koder som inaktiveres
ABO20A

Opprydning i kapittel A i samarbeid
med Hdir og referansegruppe

Perkutan chordotomi, gjennomlysning

Under arbeid

ABO20D

Perkutan chordotomi, CT-veiledet

ABO20A
Perkutan chordotomi,
gjennomlysning

Koder som ikke er i bruk

MAA 51 Embryoskopi
MAA 54 Foetoskopi

ZTX6SA Metionin (11C)

ZTX-koder som erstattes av
ATC-koder for radiofarmaka

ZTX6NA NH3 (13N)
ZTX6BB Oxim (111In)

Side 20

Endringer NCSP 2023

2023: Oversikt endringer NCSP

Totalt antall endringer er
 19 nye koder
• 18 inaktiverte koder
• 11 andre endringer
(foreløpige tall, justeringer kan forekomme)

Side 22

Opprydning av koder i kapittel A
Flere (ca. 9) inaktiverte koder i samarbeid med
Helsedirektoratet, og referansegruppeUnder arbeid
Viktig kodesplitt:
AAD10
Evakuering av kronisk subduralt
hematom

Inaktiveres

ADD11
Evakuering av kronisk subduralt hematom
via borehull
ADD12
Evakuering av kronisk subduralt hematom
ved kraniotomi

Opprettes

Side 23

Kodesplitt for fjerning av osteosyntesemateriale
Systematisk kodesplitt for alle anatomiske områder, eksempel:
Under
arbeid
NDU59
NDU 49
Fjerning av osteosyntesemateriale fra håndledd eller hånd

Fjerning av perkutane pinner fra håndledd
og hånd
NDU79
Fjerning av implantert
osteosyntesemateriale fra håndledd og hånd

Inaktiveres
NDU 39
Fjerning av eksternt fiksasjonsutstyr fra
håndledd eller hånd

Beholdes/opprettes

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

Side 24

Andre viktige endringer:
Kodeforslag
- bruk:
– innlegging
av kateter:
 Kodeforslag
Koden LCH13
Vakuumaspirasjon
fra uterus
etter medisinsk
indusert abort inaktiveres,
da prosedyrene som gjøres i Norge dekkes av koden:
Alt.2:
Kode
fra
WDAP
+
ZWA00
Alt.1: AXGC00
Innlegging
av
midlertidig
LCH00 Vakuumaspirasjon av graviditetsprodukter i uterus
kateter Inklusive:
for perineural
administrasjon
av
Dilatasjon av cervix
ZWA00 Bruk av midlertidig kateter for perineural
administrasjon av legemiddel

legemiddel

 Samtidig
Ny kodelegger
for enkelt
klipp
av
tungebånd:
vi til undertekst på WDAP:
EJA01 Enkelt klipp av tungebånd
Tenkt som ren tilleggskode til WDAP –kodene.
"Legg til For
ATC-kode
for benyttet medikament
rekonstruktive
inngrep, bruk EJA20Samtidig legger vi til undertekst på WDAP:


Ved samtidig innleggelse av midlertidig kateter for
perineural administrasjon av legemiddel, legg til
AXGC00"
Ny kode for MIGS (Minimally Invasive

"Legg til ATC-kode for benyttet medikament
Glaucoma
Surgery):
Ved samtidig
innleggelse av midlertidig kateter for
perineural
administrasjon
kateter til
fremre
kammerav legemiddel, legg til
tilleggskode ZWA00"

CHD55 Implantasjon av kort
Inkl.: Minimalt invasiv glaukomkirurgi (MIGS)

 Det kan bli endringer (forenklinger) i kapittel NAS Operasjoner for infeksjon i sener,
ledd, mellomvirvelskiver og bein i kolumna. Dette er under evaluering.
Side 25

Endringer NCMP 2023

2023: Oversikt endringer NCMP
Totalt antall endringer er
 8 nye koder
• 4 inaktiverte koder
• 4 andre endringer
• NB: Det kan fortsatt komme endringer i kodene

Side 27

Opprettelse av nye koder
Kode for nedtrapping av legemiddelbehandling i spesialisthelsetjenesten hos opioidavhengige
utenfor LAR
Under arbeid
Opprettes

IECA00 Nedtrapping for avslutning av substitusjonsbehandling
ved opioidavhengighet (utenfor LAR)
Ekskl.: LAR behandling, se IECC

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

Opprettes

Opprettes ny kode under
FPFE Elektrofysiologiske undersøkelser
FPFE31 Hjerterytmeovervåkning i sanntid over minst 24 timer

Side 28

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

GXAV41 Oppstart av behandling med maskin for assistert hoste
for hjemmebruk

Opprettes

GXAV42 Kontroll og justering av maskin for assistert hoste for
hjemmebruk

Side 29

Opprettelse av nye koder
Kode for avlesing og tolking av fjernrapporterte data for spirometri
Under arbeid
Opprettes

GDFC34 Avlesing og tolkning av fjernrapporterte data for
spirometri

Kode for anlegging av fekalkateter

Opprettes

JGGX15 Anlegging av fekalkateter

Side 30

Koder som inaktiveres
Prosedyre som ikke lenger utføres,
diskutert i kirurgisk referansegruppe

ABEX00 Endoskopisk intraspinal
undersøkelse

Side 31

Endringer i W-koder
 Ønske fra Hdir: Kodene for samarbeidsaktiviteter trenger en forenkling og revisjon
Under arbeid
WPBA10 Oppfølgings- og samarbeidsmøte med
tjenester utenfor spesialisthelsetjenesten, uten
pasient, foreldre eller pårørende tilstede

WPBA11 Oppfølgings- og samarbeidsaktivitet med
tjenester utenfor spesialisthelsetjenesten, uten
pasient, foreldre eller pårørende tilstede

WPBA15 Oppfølgings- og samarbeidsmøte med
tjenester utenfor spesialisthelsetjenesten, med
pasient, foreldre eller pårørende tilstede

WPBA16 Oppfølgings- og samarbeidsaktivitet 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

Inaktiveres da den vil dekkes av de nye kodene

Inaktiveres

Opprettes
Side 32

Endringer i W-koder (forts.)
 Endring av undertekst for å tydeliggjøre at koden ikke skal brukes ved møter kun med
pasienten.
Under arbeid
WMFG10 Kartlegging av pasientens behov for oppfølging ut over
tjenester i spesialisthelsetjenesten (bistandsvurdering)
Behov for hjelpetiltak i det daglige, i barnehage, skole, hjem, arbeid,
sosial- og trygdetiltak osv. Kartlegging gjennomføres i nært samarbeid
med pasient, pårørende og bostedskommune. Skal ikke brukes ved
møter kun med pasienten.

Side 33

Annet:
Kodeforslag – innlegging av kateter:

Kodeforslag - bruk:

 Det vil utarbeides tekst om hvordan kode prosedyrer som pasienten utfører selv
hjemme.
vi at en prosedyre
somfrautføres
sanntid ved en
Alt.2: Kode
WDAP + iZWA00
Alt.1:
AXGC00I hovedsak
Innlegging av tenker
midlertidig
telemedisinsk
kontakt
kan kodes
med samme kode som om den var utført fysisk i
kateter
for perineural
administrasjon
av
Bruk
av midlertidig
kateter for perineural
legemiddel
spesialisthelsetjenesten. Da skal det ikke ZWA00
brukes
kode
for avlesning/tolking
av
administrasjon av legemiddel
fjernrapporterte data.
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"

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"

Side 34

Til slutt

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

Side 36

