Kapitlene I og O og seksjonene WM, WP og ZW i NCMP 2013
Koder hovedsakelig brukt innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelbruk
(TSB) og psykisk helsevern for voksne, habilitering og rehabilitering
Veiledning i bruk av kodene finnes på side 48-56 i Kodeveiledning 2013,
www.kith.no/kodeveiledning
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KAPITTEL I
Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk og
psykisk helsevern for voksne
IA
IB
IC
ID

Utredning
Behandling
Evaluering
Samhandling

IA

Utredning

IAA

Utredning av pasientens psykiske helse, bruk av rusmidler og kompliserende følgefaktorer
IAAA00

IAAB00
IAAC00

IAAD00

IAAE00

IAAF00
IAAG00

IAAH00

IAAI00

IAAJ00
IAAK00

IAB

Systematisk intervju om psykisk helse og rusmiddelbruk
Planmessig og målrettet innhenting av informasjon om psykisk tilstand og/eller rusmiddelmisbruk uten
bruk av standardiserte verktøy. Eksempler: Anamneseopptak, inntakssamtale etter mal i journalsystem.
Strukturert kartlegging av psykiske symptomer ved bruk av standardiserte verktøy
Ved bruk av SCL-90-R, MADRS, MMS, ASRS, IES-R eller tilsvarende
Utvidet og strukturert kartlegging av psykiske lidelser, atferds- eller personlighetsforstyrrelser ved bruk av
standardiserte verktøy
Ved bruk av MINI, SCID-I, SCID-II, MCMI-II, PANSS, MMPI-II, projektive tester, ADOS, ADI-R eller
tilsvarende
Strukturert kartlegging av bruk/misbruk/avhengighet av rusmidler, medikamenter og/eller spill ved bruk av
standardiserte verktøy
Kartlegging av medikamenter, alkohol/ rusmidler og avhengighetstilstander ved bruk av EuroADAD,
TWEAK, AUDIT/DUDIT, SOGS/SOGS-R, G-SAS, EuropASI (kap.E) eller tilsvarende
Strukturert kartlegging av kriminalitet
Strukturert kartlegging av kriminell atferd herunder strafferettslige forhold av betydning for behandlingen
ved bruk av EuropASI (kap. F) eller tilsvarende
Strukturert kartlegging av voldsrisiko
Ved bruk av V-RISK-10 eller BVC (Brøset Violence Checklist) eller tilsvarende
Voldsrisikovurdering
Ved bruk av HCR-20 eller tilsvarende inkludert klinisk vurdering, konklusjon og iverksetting av eventuelle
tiltak
Systematisk kartlegging av risikofaktorer for selvmord
Spørsmål om tidligere overdoser, selvskading, selvmordsforsøk og om aktuelle selvmordstanker og –planer
jf. Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern (IS-1511). Gjelder også innen
TSB.
Vurdering av selvmordsfare
Kunnskap om statistiske risikofaktorer (psykisk lidelse, tidligere egne forsøk og i familien, rusproblemer,
traumer, relasjonsbrudd, opplevde tap, krenkelser, avvisning og/eller negative livshendelser, høy grad av
impulsivitet, fravær av sosial støtte, andre belastninger som somatisk sykdom, smerter) og klinisk intervju.
Gjennomføres av psykologspesialist, psykiater eller annet personell som har fått nødvendig opplæring og
har tilstrekkelig kompetanse til å gjøre vurderingen og treffe beslutning om nødvendige tiltak (jf.
forsvarlighetskravet).
Strukturert kartlegging av kognitive funksjoner
Ved bruk av COGNISTAT, WAIS-IV, MMS eller tilsvarende
Fullstendig nevropsykologisk utredning utført og tolket av nevropsykolog

Utredning av pasientens fysiske helsetilstand
IABB00
IABA00

Psykosomatisk vurdering utført av fysioterapeut
Systematisk kartlegging av somatisk helsetilstand
Undersøkelser gjennomført og vurdert av lege
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IABC00

IAC

Strukturert kartlegging av abstinensutvikling
Ved bruk av COWS og CIWA-Ar eller tilsvarende

Utredning av andre faktorer
IACA00

IACB00

Strukturert kartlegging av mindreårige barns situasjon
Kartlegging av konsekvenser av pasientens (forelderens) tilstand for barn under 18 år ved bruk av skjema
gjengitt i rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende eller tilsvarende
Strukturert kartlegging av livskvalitet
Ved bruk av QOLS eller SF-36 eller tilsvarende

IB

Behandling

IBB

Psykoterapi
IBBA00
IBBB00
IBBC00

IBBD00

IBC

Psykofarmakologisk behandling
IBCA00
IBCB00
IBCC00
IBCD00
IBCE00
IBCF00

IBD

Oppstart av psykofarmakologisk behandling
Vurdering av effekt/bivirkning av psykofarmakologisk behandling
Omlegging av psykofarmakologisk behandling
Depotinjisering av langtidsvirkende psykofarmaka
Substitusjonsbehandling med opioider
Gjennomføring av tvangsmedisinering med psykofarmaka

Psykososial behandling
IBDA00

IBDA10

IBDA20

IBDA30

IBDB00
IBDC00

IBDD00
IBDE00

IBE

Psykodynamisk terapi
Kognitiv terapi
Motiverende intervju/endringsfokusert rådgivning
Pasientsentrert rådgivende metode som tar sikte på endring gjennom å hjelpe pasientene til å utforske og
løse ambivalens
Psykoterapi med annen tilnærming
Psykoterapi ved helsearbeider med kompetanse innen den tilnærming/metode som benyttes. Faglig
ansvarlig vurderer og avgjør hvilke behandlere som har kompetanse i de ulike tilnærminger/metoder.

Tilbakefallsforebygging (rus)
Tilnærming i tråd med Prochaska og DiClementes modell for planlagt atferdsendring. Kombineres oftest
med endringsfokusert rådgivning.
Tilbakefallsforebygging (psykisk)
Systematiske tilnærminger som tar sikte på at pasienten bevisstgjøres om hva som fører til og
opprettholder symptomer, tanke- og/eller atferdsmønstre. Gjennomgang av atferd etter tilbakefall.
Tilbakefallsforebygging (kriminalitet)
Systematiske tilnærminger som tar sikte på at pasienten bevisstgjøres om hva som fører til og
opprettholder symptomer, tanke- og/eller atferdsmønstre. Gjennomgang av atferd etter tilbakefall.
Tilbakefallsforebygging (spill)
Systematiske tilnærminger som tar sikte på at pasienten bevisstgjøres om hva som fører til og
opprettholder symptomer, tanke- og/eller atferdsmønstre. Gjennomgang av atferd etter tilbakefall.
Overdoseforebygging
Systematisk informasjon til pasient om toleranseendring og overdosefare
Psykoedukativ behandling
Informasjon, opplæring og trening for pasient og pårørende om sykdommen, behandlingsmetoder,
medisiner, sosiale ferdigheter og eventuelle andre psykososiale tema som en integrert del av behandlingen
Samtale med barn under 18 år om foreldres helsetilstand
Informasjon til og samarbeid med pårørende eller andre nærstående personer vedrørende en enkelt pasient

Kombinert psykologisk og somatisk behandling
IBEA00

Psykosomatisk fysioterapi
Inkluderer behandling (inklusiv psykomotorisk eller sensomotorisk behandling) rettet mot avspenning,
uttrykksevne og kroppsbevissthet
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IBEB00

IBEB10

IBAA00

IBEC00

IC

Evaluering
ICAA00

ID

Unilateral elektrodeplassering
Elektroder plassert på én side av hodet. Ved ECT påføres en kontrollert mengde elektrisk strøm (elektriske
stimuli ved kortpuls) gjennom elektroder plassert på hodet, med den hensikt å indusere et generelt
krampeanfall. Anestesi: personen er under narkose og får muskelavslappende midler.
Bilateral elektrodeplassering
Elektroder plassert på begge sider av hodet. Ved ECT påføres en kontrollert mengde elektrisk strøm
(elektriske stimuli ved kortpuls) gjennom elektroder plassert på hodet, med den hensikt å indusere et
generelt krampeanfall. Anestesi: personen er under narkose og får muskelavslappende midler.
Behandlingsplan
Utarbeiding av tverrfaglig plan for behandlingen, inkludert pasientens medvirkning og evaluering av effekt
av tiltak. Kodes av behandlingsansvarlig når planen for et opphold er ferdigstilt.
Avrusning
Avrusning fra rusmidler eller vanedannende legemidler, som regel brukes en kombinasjon av
medikamentelle og psykososiale metoder. Avrusning kan foregå både poliklinisk og i døgnenhet.

Evaluering av behandlingsplan
Evaluering som fører til endring av ett eller flere tiltak i behandlingsplanen. Gjennomføres i samarbeid
med pasienten.

Samhandling
IDAA00

Ansvarsgruppemøte
Møte med en definert gruppe av tjenesteytere som har ansvar for tiltak i oppfølging av pasient over tid. I
ansvarsgruppemøter er pasienten alltid til stede.
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KAPITTEL O
Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten,
inkludert private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale
OA
OB
OC
OD

Kartlegging
Tiltak
Evaluering av tiltak
Samhandling

OA

Kartlegging

OAA

Kroppsfunksjoner og -strukturer
OAAA00 Strukturert kartlegging av utviklingstrinn og/eller evner
Bruk av f.eks. WAIS, Leiter-R, WISC, WPSSI eller Bayley
OAAB00 Strukturert kartlegging av mentale funksjoner, inklusiv kognitiv svikt
Bruk av f.eks. evne til konsentrasjon, hukommelse, mental prosessering, lese, skrive, regne med mer
OAAC00 Strukturert kartlegging av mentale (kognitive, psykosomatiske) funksjoner/dysfunksjoner
F.eks. innsikt, mestring, bevegelsesfrykt, smerteatferd, somatisering
OAAD00 Strukturert kartlegging av høyere kognitive funksjoner
Eksekutive (eller egenledelses-) funksjoner som personens evne til planlegging, organisering,
selvmonitorering, personens hemningsfunksjoner osv. F.eks. AMPS.
OAAE00 Strukturert kartlegging av språkfunksjon, lese- og skriveevne og/eller regneevne
Bruk av f.eks. verktøy for kartlegging av impressivt og ekspressivt språk
OAAF00 Strukturert kartlegging av syn og hørsel
F.eks. måling av synskarphet og hørselsevne
OAAG00 Strukturert kartlegging av bevisshetsnivå
Bruk av f. eks. Glasgow Coma Scale eller Coma Recovery Scale
OAAH00 Strukturert kartlegging av smerte
Bruk av f.eks. Norsk spørreskjema for smertemåling, VAS eller NRS
OAAI00 Strukturert kartlegging av fysisk kondisjon
Kan måles ved bruk av f.eks. tredemølle, ergometersykkel eller gangtest
OAAJ00 Strukturert kartlegging av grovmotorikk
Omfatter relevante aspekter som muskelstyrke, muskeltonus, reflekser, koordinasjon, ufrivillige bevegelser
og kontroll over viljestyrte bevegelser og f.eks. bruk av verktøyene CPOP, Bergs balanseskala, Cybex og
andre tester
OAAK00 Strukturert kartlegging av finmotorikk, inkludert håndfunksjon
Bruk av f.eks. GRIPPIT, MACS, AHA-testen eller CPOP
OAAL00 Strukturert kartlegging av kosthold og ernæringstilstand
F.eks. ernæringsstatus, kostanamnese, vektendringer samt beregning av næringsinntak og næringsbehov
OAAM00 Strukturert kartlegging av munnmotorikk og svelgfunksjon
F. eks. motorisk og sensorisk funksjon i munn og svelg (f. eks. FOOT)
OAAN00 Strukturert kartlegging av tannhelse
Kartlegging av munnhygiene, smerter, behov for tannbehandling
OAAP00 Strukturert kartlegging av sensibilitet
Strukturert kartlegging av sensibilitet ved nerveskader
OAAQ00 Strukturert kartlegging av bevegelse
F.eks. ROM, muskelsamspill, fatigue (utmattelse)
OAAR00 Strukturert kartlegging av prosesseringsvansker
F. eks. ved sanseintegrasjonsproblemer, spesielt ved tilstander som ADHD, Autisme og FADS
OAAS00 Strukturert klinisk legeundersøkelse ved medfødt eller tidlig ervervet kronisk lidelse
F.eks. som et ledd i diagnostisk utredning, mistanke om syndrom
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OAAT00 Strukturert intervju inkludert utviklingsanamnese ved medfødt eller tidlig ervervet kronisk lidelse
OAAU00 Strukturert kartlegging med tanke på gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
Ved f.eks. bruk av AQ, EQ, ASDI, DISCO, ADI-R
OAAV00 Strukturert kartlegging av bløtdelsrelaterte skader
F.eks. lymfødem

OAB

Aktivitet og deltakelse
OABA00 Strukturert kartlegging av kommunikasjon
F.eks. av språk, tale og stemme, evnen til å kunne føre en samtale, samt behov for og bruk av alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK)
OABB00 Strukturert kartlegging av personlige ADL funksjoner (egenomsorg)
F.eks. personlig hygiene, påkledning, spising, ved bruk av for eksempel Sunnaas ADL-indeks, EuropAsi,
Barthel indeks, FIM eller NASS, AMPS eller PEDI for barn
OABC00 Strukturert kartlegging av instrumentelle ADL funksjoner
Husarbeid, matlaging, økonomistyring osv. ved bruk av for eksempel Sunnaas ADL-indeks, FIM eller
NASS Vineland, DCM eller AMPS
OABD00 Strukturert kartlegging av evne til mobilitet
Inkluderer gangmønster samt evnen til å forflytte seg, rulle, krabbe, bruke armer og bein, balanse, bevege
seg omkring med eller uten hjelpemidler osv. Bruk av f.eks. Bergs balanseskala.
OABE00 Strukturert kartlegging av deltagelse i samfunnsliv, fritids- og sosiale aktiviteter
Ved bruk av f.eks. intervju, interessekartlegging og døgnklokke
OABF00 Strukturert kartlegging av mellommenneskelig samhandling og sosialt funksjonsnivå
Inklusiv forhold mellom barn og foreldre.
OABG00 Strukturert kartlegging av problematferd
Bruk av f.eks. psykologisk testing, ABS skala, MAS skala.
OABH00 Strukturert kartlegging av adaptive funksjoner
Bruk av for eksempel Vineland (ikke GAF eller CGAS)
OABI00 Strukturert kartlegging av funksjonsevne relatert til arbeidsrettet aktivitet/arbeidsdeltakelse (arbeidsevne)
Kartlegging av den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid. ICF-basert
kartlegging eller tilsvarende av brukernes ressurser og hindringer i forhold til arbeidsdeltakelse, inkl.
kartlegging av motivasjon og andre personlige faktorer, kompetanse, arbeidskrav, nåværende og tidligere
arbeids- og stønadssituasjon. Vurdering av tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen/arbeidsmarkedet
og avklaring av brukers, arbeidsgivers, og NAVs forventninger.
OABJ00 Vurdering av oppfyllelse av kravene til å inneha førerkort
Vurdering av om pasientens tilstand utgjør en risiko i trafikken på grunn av nedsatt funksjonsevne, nedsatt
dømmekraft eller redusert årvåkenhet jf. Forskrift om førerkort m.m. av 19. januar 2004, vedlegg 1 om
helsekrav og IS – 1348 Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker
OABK00 Rettsikkerhet i forhold til bruk av tvang overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming
Denne koden skal brukes i de tilfeller spesialisthelsetjenesten utfører oppgaver etter lov om kommunale
helse- og omsorgstjenester kap. 9
OABL00 Strukturert kartlegging av behov for hjelpemidler
Behov for hjelpemidler i dagliglivet (arbeid, hjem, skole), behandlingshjelpemidler eller
treningshjelpemidler (i samarbeid med bostedskommune)
OABM00 Strukturert kartlegging av pårørendes stress- og belastningssituasjon
F. eks. ved bruk av Parenting Stress Index (PSI) eller RSS (Relative Stress Scale). Kan omfatte foreldre
og/eller andre pårørende.
OABN00 Strukturert kartlegging av kunnskap om kropp, identitet og seksualitet
Bruk av f.eks. Sex-Kunn- eller Kropp-Kunntest

OAC

Miljøfaktorer
OACA00 Strukturert kartlegging av arbeidsmiljø
Omfatter det organisatoriske, fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Omfatter også skole- og
barnehagemiljø for barn.
OACB00 Strukturert kartlegging av bomiljø og andre miljøfaktorer
F.eks. psykososialt miljø, boforhold, universell utforming, personalressurser og personlig økonomi. For
barn omfattes også forholdene hos foreldre.
OACC00 Strukturert kartlegging av sosialt nettverk
Strukturert kartlegging av fysisk og psykisk støtte fra sosialt nettverk
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OAD

Personlige faktorer
OADA00 Strukturert kartlegging av brukers mestringsevne
F.eks. etter tilnærmingene Sense of coherence – opplevelse av sammenheng (Aron Antonovsky), Selfefficacy – mestringstro (Bandura) eller Resilience – motstandsdyktighet (Anne-Katrin Schanke)
OADB00 Kartlegging av pasient/brukers mål
Pasient/ brukers mål er helt sentral i en individuell rehabiliteringsprosess. Avklare om bruker har satt mål
allerede sammen med kommunens tjenesteytere i arbeidet med individuell plan. Dersom mål ikke er satt,
gjennomføre målavklaring med pasient/bruker.

OAE

Annet
OAEA00 Utarbeide re-/habiliteringsplan
Re-/habiliteringsplanen skal samordne resultater fra kartleggingen i spesialisthelsetjenesten. Den skal
inneholde planlagte tverrfaglige tiltak som understøtter pasientens mål og delmål. Planen skal være
skriftlig nedfelt, og kan inngå som en del av individuell plan. Det skal fremgå når og hvordan planen skal
evalueres/revideres.

OB

Tiltak

OBA

Kroppsfunksjoner og kroppsstrukturer
OBAA00 Mestringsorientert samtale
Bevisstgjøring rundt sammenhenger mellom tanker, kroppslige reaksjoner og atferd. Fokus på trygghet,
mestring og endring.
OBAB00 Veiledet og instruert fysisk trening
Kan innebære utholdenhetstrening, bevegelighetstrening/-tøying, styrketrening, ferdighetstrening, motorisk
trening, instruert sansestimulering, koordinasjonstrening, balansetrening, sensibilitetstrening. Instruksjon
og veiledning av funksjoner som for eksempel oppreisningsfunksjon, håndfunksjon, gangfunksjon.
OBAC00 Elektroterapi og termoterapi
Inkluderer ulike teknikker som ultralyd, laser, TENS, shock wave samt teknikker for varme- og
kuldebehandling
OBAD00 Bløtdelsbehandling og andre manuelle teknikker
Inkluderer teknikker som massasje, lymfødembehandling, artikulering, bindevevsterapi og
triggerpunktbehandling
OBAE00 Manipulasjonsbehandling
OBAF00 Lungeterapi
Manuelle tiltak, bevegelser, leiedrenasje og øvelser for påvirkning av respirasjon og slimmobilisering samt
veiledning i trening av bevegelighet, styrke og kondisjon. Bruk av forstøver og andre tekniske hjelpemidler
(CPAP).
OBAG00 Trening av kognitive funksjoner
Trening av kognitive ferdigheter som hukommelse, orienteringsevne og språk- og regnefunksjoner
OBAH00 Trening av munnmotorikk og svelgfunksjon
OBAI00 Trening av språk, stemme og talefunksjon
OBAJ00 Trening av syn
OBAK00 Trening av hørsel
OBAL00 Tilpasning av ortoser
Prefabrikerte eller formbare (egenproduserte) ortoser samt korsett. Forebygging av kontraktur, smerte
eller feilstillinger. Immobilisere og optimalisere funksjon.

OBB

Aktivitet og deltakelse
OBBA00 Trening av kommunikasjonsevne og -ferdighet
Trening i å forstå talte ytringer, i å lese, tale, skrive og trening i alternativ kommunikasjon (tegnspråk,
grafisk kommunikasjon)
OBBB00 Trening i personlig ADL (egenomsorg)
Trening i personlig hygiene, påkledning, spising, bruke kommunikasjonsutstyr og personlige hjelpemidler
osv. For barn omfattes også trening av foreldre. Inkluderer også kompenserende teknikker
OBBC00 Trening i instrumentell ADL
Trening i daglige gjøremål som å skaffe seg varer og tjenester, bo for seg selv, lage mat, gjøre rent i egen
bolig osv. (botrening)

Side 7 av 11

OBBD00 Veiledet og instruert trening gjennom fysiske, fritids- og friluftsaktiviteter
Omfatter aktiviteter hvor formålet kan være f.eks. trygghet, mestring og grensesetting for eksempel
veiledning og instruksjon i rollespill, lag-/gruppeaktivitet, lek og samspill med andre. Omfatter også f. eks.
trening i planlegging og gjennomføring i bruk av naturen, overnatting i friluft, bruk av
navigasjonshjelpemidler, bruk av aktivitetshjelpemidler, samt instruksjon og veiledning i sykling, padling,
stavgang, ridning, klatring osv.
OBBE00 Veiledet og instruert fysisk trening ved hjelp av spesifikke metoder og/eller utstyr
Omfatter f.eks. CI-trening, bruk av opphengstredemølle, klatrevegg, terapiridning, aktivitetshjelpemidler,
basseng
OBBF00 Trening innenfor aktuelle livsområder
Omfatter blant annet trening i skole og tiltak relatert til lek og fritidsaktiviteter samt trening i å styre egen
økonomi
OBBG00 Tverrfaglig trening og sansestimulering
Utføres hvor utfallene er så store at det krever minimum 2 fagpersoner for å kunne gjennomføre
opptreningen
OBBH00 Sosial ferdighetstrening
Aktiviteter som gir trening i sosiale ferdigheter
OBBI00 Instruert trening i å kunne forflytte seg, ev. med hjelpemidler
F. eks. trening i bruk av rullestol eller å gå med protese(r)
OBBJ00 Aktiviteter relatert til å beholde eller skaffe arbeid/arbeidsforberedende trening
Arbeidsforberedende trening: Alle aktiviteter som kan ha overføringsverdi til deltakers arbeidssituasjon
som kan medvirke til å styrke deltakers muligheter i arbeidslivet.
Arbeidsutprøving: Praktisk utprøving hvor deltakeren skal ha varierte arbeidsoppgaver og hvor
utprøvingen foregår vekselvis med veiledning. Praktisk utprøving skal gi deltakeren innsikt i
yrkesmuligheter gjennom å kartlegge evner ferdigheter, interesser og motivasjon.
OBBK00 Egenmestringsaktiviteter
Strukturert opplegg vedrørende aktuelle helseproblem og hvordan leve med dette
OBBL00 Tilbakemelding til pasient/pårørende om resultat av utredning/kartlegging
Informering av pasient og ev. foreldre/pårørende etter utredning eller evaluering etter rehabilitering. Ikke
som en del av en vanlig konsultasjon
OBBM00 Individuell utforming av kostopplegg
Informasjon, veiledning og/eller rådgivning om egnet kosthold.
OBBN00 Opplæring/egenmestring
Opplæring i selvkateterisering, subkutan insulininjeksjon, bruk av insulinpumpe, smertepumpe,
oksygenekstraktor, høreapparat, og annet
OBBO00 Individuell rådgivning
Gjelder generell rådgivning til en pasient/bruker om aktuelle problem i re-/habiliteringen

OBC

Miljøfaktorer
OBCA00 Individuell rådgivning vedrørende aktiviteter og deltakelse
For eksempel om fritidsaktiviteter, arbeidslivet, sosioøkonomiske forhold, sosial- og trygderettigheter,
skole og skolegang

OBD

Personlige faktorer
OBDA00 Veiledning vedrørende kroppsfunksjoner herunder seksualitet
OBDB00 Individuell rådgivning i forebyggende hensikt
Vedrørende misbruk av alkohol, narkotika, medikamenter samt ved røyking og spillavhengighet. I tillegg
tiltak for endring av livsstil (som fysisk aktivitet, kosthold osv.).

OC

Evaluering av tiltak
OCAA00 Re-/habiliteringsplan
Revurdering av funksjon, aktivitet og deltakelse, som igjen danner grunnlag for revidering, eventuelt
avslutning av re-/habiliteringsplan
OCAB00 Arbeidsdeltakelse
Evaluering av arbeidsrelatert aktivitet ved oppstart av rehabiliteringen, med avtalt intervall etter endt
rehabilitering. Med arbeidsrelatert aktivitet menes ordinært arbeid helt eller gradert, utdanning,
arbeidstrening.
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OD

Samhandling

ODA

Kartlegging
ODAA00 Strukturert kartlegging av behov for kommunale tjenester
Behov for hjelpetiltak i det daglige, i barnehage, skole, hjem, bolig og arbeid, sosial- og trygdetiltak osv.
Kartlegging gjennomføres i nært samarbeid med bostedskommune.

ODB

Tiltak
ODBA00 Igangsetting/bidrag til utarbeiding av individuell plan
Helseforetaket skal så snart som mulig varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering og
rehabilitering når den ser at det er behov for en individuell plan som omfatter tjenester både fra
spesialisthelsetjenesten og kommunen., og skal i slike tilfeller medvirke i kommunens arbeid med
individuell plan (§ 2-5 i spesialisthelsetjenesteloven).
ODBB00 Oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten
For pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter
spesialisthelsetjenesteloven skal det oppnevnes koordinator. Koordinator skal sørge for nødvendig
oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med
institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan.
Koordinatoren bør være lege, men annet helsepersonell kan være koordinator når det anses hensiktsmessig
og forsvarlig (§2-5a i spesialisthelsetjenesteloven).
ODBC00 Tverrfaglig samarbeidsmøte pasient/pårørende og kommunen
Møte med pasient, pårørende og pasientens øvrige sosiale nettverk for informering etter utredning
ODBD00 Veiledning til foresatte, pårørende og/eller lokalt hjelpeapparat
F. eks. i forhold til håndtering og stimulering ved forsinket utvikling. Inkl. demonstrasjon av praktiske
tiltak på pasient.
ODBE00 Tilrettelegging av kommunale tjenester
Tiltak for å skaffe seg/tilrettelegge bolig, gjennomføring av husarbeid, tilrettelegging for barnehage,
utdanning og fritid osv. Gjøres i samarbeid med bostedskommune.
ODBF00 Utprøving, tilpasning, opplæring og trening i bruk av tekniske hjelpemidler
Omfatter alle typer hjelpemidler, forflytningshjelpemidler, behandlingshjelpemidler, aktivitetshjelpemidler,
førerhund, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Bruk og vedlikehold av fottøy, rullestol,
rullator, ortoser, proteser, aktivitetshjelpemidler og behandlingshjelpemidler.
ODBG00 Informasjon og rådgivning overfor og/eller samarbeid med annen instans
Samarbeid med annen instans (annen institusjon, fastlege, NAV osv.) og/eller førstelinjepersonell (helseog 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.
ODBH00 Arbeid tilknyttet Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9
Uttalelse til fylkesmann, kommune mv. Veiledning til kommunen i forbindelse med utarbeiding av tiltak
ODBI00 Tverrfaglig koordinering av tiltak vedrørende én enkelt pasient.
Internt samarbeidsmøte for utarbeiding/revidering av re-/habiliteringsplan for én enkelt pasient, eksklusiv
individuell plan.
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WM

Utredning og diagnostikk

WMA

Generelle undersøkelser
WMAA00 Samtidig tverrfaglig utredning
Samtidig undersøkelse av representanter for minimum 3 faggrupper hvorav en lege eller psykolog med
relevant klinisk spesialistkompetanse, for eksempel ved multihandicap. Se også veiledningen.
WMAB00 Sekvensiell tverrfaglig utredning
Sekvensielle, koordinerte undersøkelser av ett team med representanter for minimum 3 faggrupper hvorav
en lege eller psykolog med relevant klinisk spesialistkompetanse, for eksempel ved multihandicap. Hver
faggruppe dokumenterer sine funn. Det skal kodes én gang for hver faggruppe som deltar i utredningen. Se
også veiledningen.

WP

Rådgivning, samarbeid og opplæring

WPC

Opplæring
WPCK00 Lærings- og mestringsaktivitet vedrørende aktuelle tilstand
Strukturert studieopplegg for pasienten vedrørende aktuelle helseproblem. Inkluderer opplysning om
kosthold, trening, trygderettigheter osv. Ved aktivitet rettet mot familien, pårørende og pasientens øvrige
sosiale nettverk angis "Forelde/pårørende" som tilleggskode. Utførelse i gruppe angis som tilleggskode.
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ZW

Diverse tilleggskoder
ZWAA00
ZWAA01
ZWAA02
ZWAA03
ZWAA04
ZWAA05
ZWAA06
ZWAA07
ZWAA08
ZWAA09
ZWAA10
ZWAA11
ZWAA12
ZWAA13
ZWAA14
ZWAA15
ZWAA16
ZWAA17
ZWAA18
ZWAA19
ZWAA20
ZWAA21
ZWAA98

Utført av lege
Utført av psykiater
Utført av lege med utdanning i pediatri
Utført av lege med utdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering
Utført av nevrolog
Utført av psykolog
Utført av psykologspesialist
Utført av nevropsykolog
Utført av sosionom
Utført av vernepleier
Utført av sykepleier
Utført av ergoterapeut
Utført av fysioterapeut
Utført av ernæringsfysiolog
Utført av pedagog
Utført av barnevernspedagog
Utført av idrettspedagog
Utført av synspedagog
Utført av audiopedagog
Utført av logoped
Utført av arbeidskonsulent
Utført av bruker-/erfaringskonsulent
Utført av annet helsepersonell

ZWNM Hyppighet av gjennomføring av prosedyre
Brukes ved døgnenheter. Kan kodes ved første gjennomføring av prosedyren samt ved endring av hyppighet
ZWNM00 Daglig gjennomføring av prosedyre
ZWNM01 Gjennomføring av prosedyre to ganger i uken
ZWNM02 Ukentlig gjennomføring av prosedyre
ZWNM03 Gjennomføring av prosedyre hver 14. dag
ZWNM04 Månedlig gjennomføring av prosedyre
ZWNM09 Slutt på regelmessig gjennomføring av prosedyre
ZWNN00 To – fire like behandlinger/undersøkelser i samme seanse
Ekskl: parallell undersøkelse av parede organer
ZWNN05 Fem eller flere like behandlinger/undersøkelser i samme seanse

ZWU

Teknikk
ZWUU30 Bruk av videoopptak og gransking av opptak
ZWUU35 Bruk av datautstyr og dataassistert analyse
ZWUU40 Bruk av telemedisin

ZWW

Tilleggskoder for objekt for undersøkelse/behandling
Benyttes når objektet for undersøkelse/behandling ikke er pasienten selv/alene
ZWWA10 Prosedyre rettet mot par
Par omfatter pasienten og ektefelle, samboer eller partner, uansett kjønn.
ZWWA20 Prosedyre rettet mot familie (foreldre og barn)
ZWWA25 Prosedyre rettet mot flerfamiliegruppe
ZWWA30 Prosedyre rettet mot en gruppe av pasienter
ZWWA40 Prosedyre rettet mot foreldre/pårørende
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