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Koding ved behandling av AMD innen LUCAS-studien - Tilordning av innhold til
åpen særkode
Vi viser til at ordningen med åpne særkoder, der enkelte koder ikke er tilordnet innhold ved årets
begynnelse. De åpne kodene kan tilordnes innhold i løpet av året etter hvert som særskilte behov
avdekkes.
Den pågående LUCAS-studien er en undersøkelse som sammenligner behandlingseffekten av
bevacizumab (Avastin) med ranibizumab (Lucentis) ved våt type av aldersrelatert maculadegenarasjon
(AMD). For begge av disse legemidlene finnes det ATC-koder og nasjonale særkoder som muliggjør
presis registrering av behandlingen som gis. Men fordi LUCAS-studien er en dobbeltblind studie, vil det
ikke være mulig å registrere kode for hvilken medikamenttype som er gitt til den enkelte pasient.
Samtidig er informasjonen om at det er gitt behandling med enten bevacizumab eller ranibizumab innen
rammen av LUCAS-studien av betydning for håndtering av behandlingsepisodene innen ISF-ordningen.
Helsedirektoratet har kommet frem til at en av de åpne nasjonale særkodene for 2011 skal benyttes til
formålet. Dette innebærer at koden 1XX02 tilordnes følgende innhold: ”Behandling med
studiemedikament i LUCAS-studien”.
Ovennevnte innebærer at koden alltid skal registreres når bevacizumab eller ranibizumab administreres
som ledd i LUCAS-studien. I alle andre tilfeller der de aktuelle medikamentene gis, forutsettes det kjent
hvilket legemiddel som gis slik at de spesifikke ATC-koder/særkoder kan registreres i stedet.
Tilordningen av innhold til koden 1XX02 gjøres gjeldende for hele kalenderåret 2011. Det vil si at koden
kan og skal etterregistreres for aktuelle behandlingsepisoder hittil i 2011.
Vi ber KITH AS om å formidle ovennevnte på sitt nettsted og på annet egnet vis til aktuelle aktører. Vi
ber spesielt om at de ansvarlige for LUCAS-studien kontaktes slik at disse kan videreformidle
informasjon til de ulike sykehusene/enhetene som deltar i multisenterstudien.
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