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ICPC-2. Innføringen fra 1. juli 2004 er i rute
Det er en glede for Sosial- og helsedirektoratet å kunngjøre at arbeidet med å innføre
ICPC- 2 fra 1. juli 2004 er i rute. Den norske oversettelsen foreligger nå både i bokform og
elektronisk versjon. Under arbeidet med oversettelsen og utgivelsen har direktoratet hatt et
nært og godt samarbeid med KITH (Kompetansesenteret for IT i helsevesenet) og NSAM
(Norsk Selskap for Allmennmedisin). Når det gjelder det praktiske arbeidet med
implementeringen, har Rikstrygdeverket vært en viktig samarbeidspartner. ICPC-2 er i
særlig grad et redskap i samhandlingen mellom Rikstrygdeverket og helsearbeidere i
primærhelsetjenesten som utsteder sykmeldinger, helseattester og regninger til trygden.
Rikstrygdeverket vil i eget brev gi orientering om bruken av ICPC i disse sammenhengene
og sender ut et ICPC-2 kodekort (tidligere kortversjon). ICPC er også et viktig verktøy for
systematisering og oversikt. I den kliniske hverdagen kan ICPC holde orden på informasjon
i pasientjournalen, og ICPC benyttes i forskning og fagutvikling. Det er derfor viktig å ta seg
tid til å studere den nye bokutgaven for å kunne kode korrekt.
Informasjon og datafiler:
Informasjon, elektronisk bok og søkeverktøy samt datafiler for ICPC-2 kan fritt hentes fra
KITH Web (www.kith.no/icpc-2). For brukerstøtte kan henvendelser rettes til
kodehjelp@kith.no , via feilmeldingsskjema på www.kith.no/icpc-2 eller per
faks: 73 59 86 11

./.

Bokutgave. En kopi av omslaget er gjengitt på baksiden av dette brevet.
Bokutgaven kan bestilles via web (www.kith.no/icpc-2) eller ved henvendelse til forlaget
Bjærum AS. For å lette arbeidet kan vedlagt bestillingsseddel brukes.
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