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NORSK UTGAVE AV ICPC-2 INNFØRES 1. JULI 2004
Norsk bokutgave av ICPC-2 foreligger
Sosial- og helsedirektoratet har i samråd med Rikstrygdeverket fastsatt at ICPC-2 skal innføres i Norge
fra 1. juli 2004. ICPC står for International Classification of Primary Care, altså primærhelsetjenestens
kode- og klassifiseringssystem.
Fra 1. juli 2004 vil det ikke lenger kunne utstedes sykmeldinger, helseattester og legeregninger basert
på ICPC-1.
På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har KITH i samarbeid med Norsk selskap for
allmennmedisin (NSAM) oversatt og tilpasset ICPC-2 til norske forhold. All informasjon om ICPC-2
finnes på KITH-web. Tidligere utsendte brev til leverandører, teknisk informasjon, datafiler for ICPC-2
og pdf-utgave av ICPC-2 bok kan fritt hentes fra www.kith.no/icpc-2/. Dette gjelder også elektronisk
bok og søkeverktøy for ICPC-2, utviklet som søkesystem for bruk i elektronisk pasientjournal (EPJ).

Bakgrunn
Utviklingen av ICPC startet med at Verdensorganisasjonen for allmennmedisin (Wonca) i 1972
opprettet en internasjonal klassifikasjonskomité, WICC. Norge var med helt fra starten.
Rikstrygdeverket fastsatte at fra 01.10.1992 skulle alle primærleger bruke ICPC for koding av
diagnoser på legeregningskort og sykmeldinger. Slik ble Norge det første landet som gjorde ICPC til en
offisiell nasjonal standard.
Allerede i 1996-98, med støtte fra Legeforeningens fond for kvalitetssikring, ble det gjennomført en
utbedring av alfabetisk indeks. Etter ønske fra NSAM har Sosial- og helsedirektoratet nå tatt over
ansvaret for ICPC-2. I 2002 bevilget direktoratet penger til oversettelse av ICPC-2, og oppdraget ble
gitt til KITH. KITH har samarbeidet med NSAMs klassifikasjonsutvalg om oversettelse og tilpasning
til norske forhold.
Det overordnede målet med ICPC har vært å lage et verktøy som kan ordne og systematisere
fagområdet allmennmedisin. I den kliniske hverdagen kan ICPC holde orden på informasjon i
pasientjournalen. I forskning og fagutvikling gir ICPC en bedre forståelse av allmennmedisinens
innhold. Sammenhengene mellom kontaktårsaker og diagnoser, sammen med diagnostiske og
terapeutiske intervensjoner ved starten og i oppfølgingen av sykdomsforløp, danner basis for noe av det
som er spesifikk allmenn-medisinsk kunnskap.
Rikstrygdeverket utarbeider hvert år statistikk på grunnlag av tre millioner sykmeldinger og over
hundre tusen rehabiliterings- og attføringssaker, som alle er kodet med ICPC-diagnoser. I tillegg
benyttes ICPC til koding på regningskort, dvs. for utbetaling til allmennpraktikere og bedriftsleger.
Diagnosesystemet blir også benyttet til forskningsformål innen allmenn- og samfunnsmedisin og til
planlegging og kvalitetssikring av helsetjenester.

Endringer i ICPC-2
I ICPC-2 er det ikke gjort endringer i strukturen, men noen rubrikker er blitt lagt til, endret, flyttet,
slettet eller slått sammen.
Det er tre hovedendringer som følger med ICPC-2:

1. Diagnostiske kriterier
Det er utarbeidet diagnostiske kriterier innbefattet inklusjons- og eksklusjons-kriterier for å understøtte
mest mulig lik bruk og forståelse av diagnosene. I tillegg er det tilføyd noen merknader og
henvisninger til andre diagnoser som bør vurderes.

2. Kobling til ICD-10
For å sammenligne statistikk og kommunisere effektivt elektronisk, har WICC utarbeidet en tabell som
kobler ICPC-2 og ICD-10. Hver diagnoseterm har nå både en ICPC-2 og ICD-10 kode. Resultatet er at
ICPC-2 har fått langt flere og mer spesifikke termer. Ved oversettelsen er ICPC-2 også blitt koblet til
ICD-10 på den måten at man i størst mulig grad har forsøkt å harmonisere termene mellom disse to
kodesystemene. Mange vil merke økt bruk av norske termer og stavemåter.

3. Bruk av prosedyrekoder
I ICPC-2 har komponent 1 (symptomer og plager) og 7 (sykdomsdiagnoser) blitt utvidet med nye
rubrikker for helseundersøkelser, helseopplysning, risikofaktorer etc. som kontaktårsak og
Svangerskapskontroll er flyttet til W781 og Cytologiprøve til A981. Det er å håpe at de nye rubrikkene
er tilstrekkelige til at bruken av prosedyrekodene fra -30 til -69 opphører.

Konsekvenser for elektroniske pasientjournaler
Aktuelle leverandører av datasystemer som benytter ICPC har blitt informert gjennom flere brev i
tillegg til at informasjon og datafiler fritt kan hentes fra KITH web.

Elektronisk bok og søkeverktøy
Et stort fremskritt er oppnådd gjennom utvikling av elektronisk bok og søkeverktøy for ICPC-2. I
tillegg til å være et effektivt søkeverktøy inneholder den også en fullstendig ICPC-2-bok med
endringsdokumentasjon og konverteringstabell til ICD-10. Søkekomponenten for ICPC-2 bør lett
kunne startes fra EPJ, og brukeren kan finne riktig kode og term enten ved søk etter kode eller tekst
(deler av ord, ett eller flere ord). Etter utført søk kan valgte ICPC-2 kode og kodetekst samt ev.
spesifisert term tas med tilbake til EPJ. Det gir god oversikt å lagre både kode, kodetekst og pasientens
spesifikke sykdom/problem.
En betydelig fordel ved oppslag i elektronisk bok og søkeverktøy er tilgang til diagnostiske kriterier
innbefattet inklusjons- og eksklusjons-kriterier. Dette understøtter mest mulig lik bruk og forståelse av
diagnosene.
ICPC-2 er også koblet til ICD-10, slik at ICD-10 termer er listet for hver ICPC-2 kode. Resultatet er at
ICPC-2 har fått langt flere og mer spesifikke termer. ICD-10 kodene er også nyttige for å se hva
diagnosetermen i ICPC-2 inkluderer. Visning av ICD-10 koder kan enkelt slås på/av. Gjennom
søkeverktøyet kan veiledning, kriterier og koblinger inkorporeres i EPJ så fullstendig og funksjonelt at
ICPC-2 blir et utvidet hjelpemiddel i arbeidet med pasienter.

Brukerstøtte
Henvendelser vedrørende ICPC-2 rettes til kodehjelp@kith.no, via feilmeldingsskjema på
www.kith.no/icpc-2 eller per telefaks: 73 59 86 11.

Bestilling av bokutgave av norsk ICPC-2
Elektroniske utgaver av bøker har mange fordeler, men likevel er en bokutgave svært praktisk og
nyttig. Med en bok kan man i fred og ro lære mer om klassifikasjonens formål, oppbygging og anbefalt
bruk. Ikke minst gir det bedre oversikt å studere kriterier, merknader, inklusjoner og eksklusjoner i en
bokutgave. God kjennskap til disse forholdene er en forutsetning for faglig korrekt koding.
Pris for bokutgave er kr. 185,- + porto. Boken kan bestilles direkte på web (www.kith.no/icpc-2) eller
rettes til:
Bjærum AS
Postboks 118 Berkåk
7391 Rennebu
Telefaks: 72 42 62 90
E-post: herbert@bjarum.no

