Endringsdokument for NCMP gjeldende fra 1. september
2010
KITH/OFM/30.06.2010
Nye koder for fagområdene psykisk helsevern og rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.
Dokumentet inneholder endringer som gjelder fra 1.9.2010. Datafiler for koderegistre kan
lastes ned fra KITHs nettside for NCMP www.kith.no/ncmp til høyre på siden.
Vi viser til brev fra Helsedirektoratet til HF/RHF av 17.12.2010 og 22.06.2010 (se
www.kith.no/ncmp). Brevet beskriver krav til registrering av prosedyrekoder innen nye
fagområder. Fagområdene habilitering/rehabilitering skulle starte med rapportering på de nye
kodene 1. januar, 2010. Fagområdene psykisk helsevern/rusbehandling i
spesialisthelsetjenesten fikk sin oppstart utsatt til 1. september 2010. Årsaken til denne
utsettelsen var at det skulle settes av tid til å supplere kodeverket med koder for disse
fagområdene spesielt. Som lovet i brevet er det nå ferdigstilt en ny revisjon av NCMP med
spesiell vekt på koder som bedre dekker virksomheten innen psykisk
helsevern/rusbehandling. Denne revisjonen skal være gjeldende fra 1. september, 2010,
uavhengig av fagområde.
Det oppdaterte koderegisteret må legges inn i EPJ/PAS-systemene slik at det blir tilgjengelig
for registrering fra 1. september. Ansvaret for at dette går i orden ligger hos
helseforetakene/private ideelle institusjoner.
Endringer er kun foretatt i delkapitlene WM-WR, samt i en av tilleggskodene (ZWWA40). I
hovedsak består endringene i at det er lagt til koder i delkapitlet for Behandling og trening
(WN), her kan nevnes reviderte koder for psykologisk behandling (inkluderer psykoterapi), en
dedikert seksjon for psyko-sosial behandling og en ny seksjon for psykofarmakologisk
behandling. I WN er det også gjort en rekke endringer i forklaringstekster, også for koder som
primært er tiltenkt å bli brukt for behandling innen habilitering/rehabilitering. Forklaringen til
tilleggskoden ZWWA40 er nå endret slik at umyndig barn inngår i kategorien pårørende hvor
det er aktuelt.
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Nye koder som innføres
WMBK00 Strukturert intervju ved psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk
Utredning av psykisk tilstand og/eller rusmiddelmisbruk uten bruk av standardiserte verktøy.
WMFE10 Strukturert kartlegging av psykososialt miljø
WMFE20 Strukturert kartlegging av boforhold
WMFE30 Strukturert kartlegging av økonomiske forhold
WNAD00 Eksponeringsterapi
WNAE00 Dialektisk atferdsterapi
WNAF00 Atferdsorientert behandling
WNAG00 Psykisk støttebehandling
Kognitivt orientert samtale for innsikt, trygghet og mestring ved fagperson med dokumentert kompetanse. Ved psykiske
kriser, avhengighet, atferdsendring med mer.
Erstatter tidligere WNBF00.
WNAH00 Motiverende intervju
Pasientsentrert rådgivende metode som tar sikte på endring gjennom å hjelpe pasientene til å utforske og løse ambivalens.
WNBA00 Strukturert arbeid med sosialt nettverk
WNBB00 Mestringsorientert metode for sosial fungering
Systematisk program for opplæring og trening i sosiale ferdigheter, eksempelvis trening i å ta kontakt, i kommunikasjon og
hvordan avslutte en samtale.
WNBC00 Tiltak rettet mot arbeid/skole/aktivitet
Tiltak som innebærer direkte kontakt med instanser som tilbyr sysselsetting eller utdanning.
WNBD00 Tilbakefallsforebygging
Systematiske tilnærminger som tar sikte på at pasienten bevisstgjøres om hva som fører til og opprettholder rusmønstre,
oftest knyttet til konkrete rusepisoder. Gjennomgåelse av atferd i etterkant av tilbakefall.
WNEM00 Trening av naturlige funksjoner
Inkluderer trening ved inkontinens. Erstatter tidligere kode WNGE00 Trening av naturlige funksjoner.
WNIC00 Oppstart av psykofarmakologisk behandling
WNIE00 Vurdering av effekt/bivirkning av psykofarmakologisk behandling
WNIG00 Omlegging av psykofarmakologisk behandling
WNIJ00 Depotinjisering av langtidsvirkende psykofarmaka
WNIK00 Substitusjonsbehandling med opioider
WNIL00 Gjennomføring av tvangsmedisinering med psykofarmaka
WPCD00 Opplæring i egenbehandling ved bruk av medisinsk teknisk utstyr
Opplæring i selvkateterisering, subkutan insulininjeksjon, bruk av insulinpumpe, smertepumpe, oksygenekstraktor,
høreapparat, og annet.
Eksklusive: WLGP00

Koder som utgår
WNBF00 Psykisk støttebehandling
Erstattes av ny kode WNAG00.
WNBG00 Flerfamiliegruppe
Inkluderes i WPAF00.
WNGE00 Trening av naturlige funksjoner
Erstattes av ny kode WNEM00.
WQDA00 Hjelp til dagliglivets aktiviteter (ADL)

Koder med ny kodetekst. Kodetekstendringene er også gjengitt i
neste tabell.
WMBB00 Strukturert kartlegging ved psykiske lidelser, atferds- eller personlighetsforstyrrelser
WMBF00 Strukturert utredning av mentale funksjoner, inklusiv kognitiv svikt
WPAA40 Individuell rådgivning i forebyggende hensikt
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Andre endringer
WMBB00 Strukturert kartlegging ved psykiske lidelser, atferds-/personlighetsforstyrrelser eller komplekse
smertetilstander
Endret kodetekst og undertekst til:
Strukturert kartlegging ved psykiske lidelser, atferds- eller personlighetsforstyrrelser
Bruk av for eksempel MINI, SCID-I, SCID-II, MCMI, KIDDIE-SADS, ADOS, ADI-R (Autism Diagnostic Interview
Revised) eller vurdering av atferds- og personlighetsforstyrrelser (BPSD) ved demens.
WMBF00 Strukturert utredning av mentale funksjoner, inklusiv kognitiv svikt (demens)
Endret kodetekst til:
Strukturert utredning av mentale funksjoner, inklusiv kognitiv svikt
WMBP00 Strukturert kartlegging av utviklingstrinn
Ny undertekst:
For eksempel ved bruk av Bayley.
WMBU00 Strukturert kartlegging av rusmiddelbruk og medikamentbruk
Endret undertekst til:
Kartlegging av medikamenter, alkohol og andre rusmidler ved bruk av for eksempel Europ-ASI, EuroADAD (European
Adolescent Assessment Dialogue), TWEAK eller AUDIT/DUDIT.
WMBY00 Strukturert vurdering av suicidalitetsfare
Endret undertekst til:
Vurdering i henhold til nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern.
WMC Undersøkelse av øvrige kroppsfunksjoner
Endret blokktekst til:
Undersøkelse av kroppsfunksjoner
WMCN00 Strukturert kartlegging av evne til mobilitet
Endret undertekst til:
F.eks. ved bruk av GMFCS. Inkluderer evnen til å forflytte seg, bruke armer og ben, bevege seg omkring med eller uten
hjelpemidler osv.
WMCQ00 Kartlegging av håndfunksjonen
Endret undertekst til:
Ved bruk av for eksempel MACS eller AHA-testen.
WMFT00 Kartlegging av sosialt nettverk
Endret undertekst til:
Strukturert kartlegging av fysisk og psykisk støtte fra sosialt nettverk.
WNA Psykoterapi
Endret blokktekst og lagt til undertekst:
Psykologisk behandling/psykoterapi
Varighet av behandling er typisk 45 minutter, men dette avhenger av pasientens tilstand og hva pasienten klarer. Hvorvidt
behandlingen retter seg mot en enkeltperson, par, familie eller en gruppe angis som tilleggskode.
WNAA00 Psykodynamisk orientert psykoterapi
Endret undertekst til:
Psykoterapi ved helsearbeider med dokumentert kompetanse innen psykodynamisk orientert terapi.
WNAB00 Kognitivt orientert psykoterapi
Endret undertekst til:
Psykoterapi ved helsearbeider med dokumentert kompetanse innen kognitivt orientert terapi. Inklusiv CBT/KAT.
WNAC00 Psykoterapi med annen tilnærming
Endret undertekst til:
Psykoterapi ved helsearbeider med dokumentert kompetanse innen den tilnærming som benyttes. Inkluderer f.eks.
løsningsfokusert terapi, narrativ tilnærming, m.fl.
WNB Annen psykologisk behandling
Endret blokktekst til:
Psyko-sosial behandling
WND Fysisk trening under instruksjon
Ny undertekst til blokk:
Trening under instruksjon varer typisk i 45 minutter, men dette avhenger av pasientens tilstand og hva pasienten klarer.
Utførelse i gruppe angis som tilleggskode.
WNDA00-WNDB50
Flyttet undertekst til å ligge under blokken WND.
WNG Oppøving av kroppsfunksjoner
Endret blokktekst til:
Oppøving av funksjoner relatert til kognitive ferdigheter, hørsel og tale
WNHP00 Sosial ferdighetstrening
Endret undertekst til:
Utførelse i gruppe eller familie angis som tilleggskode.
Aktiviteter som gir trening i sosiale ferdigheter.
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Andre endringer
Lagt til blokken WNI Psykofarmakologisk behandling
WNJ Lysbehandling
Endret blokktekst og lagt til undertekst:
Annen biologisk behandling
Elektrokonvulsiv behandling/terapi kodes AAGB50
WPAA00 Individuell rådgivning
Endret undertekst til:
Rådgivning utover vanlig rådgivning i tilslutning til en konsultasjon eller løpende rådgivning under et opphold.
WPAA40 Individuell rådgivning vedrørende forebyggende forhold
Endret kodetekst til:
Individuell rådgivning i forebyggende hensikt
WPAC00 Tverrfaglig tilbakemeldingsmøte
Endret undertekst til:
Informering av pasient og ev. foreldre/pårørende etter utredning eller evaluering etter rehabilitering. Ikke som en del av en
vanlig konsultasjon. Krever deltakelse av minst 3 faggrupper.
WPAF00 Psykoedukativ orientert familiesamtale
Endret undertekst til:
Orientering av pasient og pårørende om sykdommen, behandlingsmetoder, medisiner og generelle psykososiale tema i
enkeltfamilie eller i flerfamiliegruppe.
Inkluderer flerfamiliegruppe (tidligere kode WNBG00)
WPAH00 Individuell utforming av kostopplegg
Endret undertekst til:
Ved klinisk ernæringsfysiolog eller annen helsearbeider med relevant kompetanse.
WPBM00 Informasjon og rådgivning overfor og/eller samarbeid med pårørende eller annen part vedrørende en
enkelt pasient
Endret undertekst til:
Samarbeid med annen instans (annen institusjon, fastlege, NAV osv.) og/eller førstelinjepersonell (helse- og
omsorgspersonell, lærer, arbeidsgiver, annet støttepersonell) av en viss varighet, inklusiv eventuelt samarbeidsmøte. Inklusiv
telefon- eller videomøte. For tilsvarende aktivitet overfor pårørende angis "Foreldre/pårørende" (ZWWA40) som
tilleggskode.
WPBP00 Rådgivning/opplæring av pårørende i håndtering /stimulering av barn
Endret undertekst til:
Rådgivning av pårørende i håndtering og stimulering ved forsinket utvikling. Inkl. demonstrasjon på pasient i forhold til
praktiske tiltak.
WQ Hjelpetiltak
Endret blokktekst til:
Tilrettelegging og utprøving av hjelpetiltak
Fjernet blokkenWQD Utføring av hjelpetiltak
ZWWA40 Prosedyre rettet mot foreldre/pårørende
Underteksten er fjernet.
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