Bruk av prosedyrekoder ved diagnosekoding skal opphøre med ICPC-2
Fra kodehjelp@kith.no v/Arnt Ole Ree 1. juli 2004.
Vi får ved KITH brukerstøtte for ICPC-2 mange henvendelser om hvordan fornyelse av resept, henvisninger etc
skal kodes i ICPC-2, siden prosesskodene mange benyttet tidligere ikke finnes i datafilene (men fortsatt finnes på
ICPC-2 Kodekort fra RTV og i bokutgaven). Svaret finnes ved å lese kodeveiledningen på kodekortet, som har
vært den samme i alle år:
Legen skal primært kode sykdomsdiagnosen (nummer 70-99) dersom det ut fra klinisk vurdering er mulig å stille
sykdomsdiagnose. Dersom dette ikke er mulig skal legen sekundært angi kode for pasientens symptomer eller plager
(nummer 1-29). Rent unntaksvis kan legen tertiært bruke koder fra prosessdelen i ICPC (nummer 30-69). Bokstav fra
organkapittelet (A-Z) må settes foran kodenummeret. Prosesskodene finnes sist (etter Z sosiale problemer).
På legeregningskortet skal de sykdommer/symptomer/plager som er grunnlaget for takstbruken kodes. Hoveddiagnosen
kodes først.
På skjemaene "Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom" og "Legeerklæring ved arbeidsuførhet" skal den
medisinske årsak til pasientens nedsatte arbeidsevne kodes. Hoveddiagnosen kodes først. Ikke alle koder gir grunnlag for
rett til sykepenger selv om de kan være konsultasjonsgrunn, se for eksempel kap. Z.

Ved koding i journal, på legeregningskort og diverse skjemaer er det i Norge fastsatt at det er
helseproblem/diagnose som skal kodes (altså ikke pasientens beskrivelse av kontaktårsaken og heller ikke
terapeutiske eller administrative tiltak, dvs. prosesskoding). Arbeidsgruppen for tilrettelegging av ICPC-2 har
derfor i samråd med Sosial- og helsedirektoratet og Rikstrygdeverket fjernet prosesskoder fra datafilene.
Sitat fra ICPC-2 boken side 10:
”Det var opprinnelig tanken at komponentene 2-6 (prosedyrer) i ICPC bare skulle anvendes til prosesskoding. I
Norge ble imidlertid noen av disse kodene raskt tatt i bruk til rubrisering av kontaktårsaker - for eksempel W301
Svangerskapskontroll og X311 Cytologiprøve.
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.”

Hvorfor finnes så prosesskodene fortsatt i ICPC-2 bok og på ICPC-2 Kodekort?
I særskilte prosjekter og forskning vil det være behov for å benytte ICPC-2 i full bredde, gjennom å beskrive hva
som skjer i en Omsorgsepisode. En omsorgsepisode er et helseproblem eller en sykdom sett helt fra det først
presenteres for legen, til den avsluttende konsultasjonen for dette samme helseproblemet. Årsak til konsultasjon,
helseproblemer/diagnoser og prosess/intervensjoner utgjør hovedelementene i en omsorgsepisode som består av
en eller flere konsultasjoner.

Hvordan kode telefonkontakter, reseptfornyelse etc?
Mange av helseproblemene som håndteres i allmennpraksis kan ikke rubriseres som sykdommer eller skader. De
omfatter også symptomer eller plager (ICPC-2 komponent 1: 01-29). Noen ganger er det ikke noe åpenbart
helseproblem i det hele tatt i den aktuelle konsultasjonen, f.eks. hvis pasienten trenger en vaksine (A98
Individforebyggende tiltak) eller en underlivsprøve (A981) eller bare trenger råd (A97 Administrativ
kontakt/undersøkelse eller A98 Individforebyggende tiltak).
Huskeregel:
På legeregningskortet skal de sykdommer/symptomer/plager som er grunnlaget for takstbruken kodes, ikke det
som utføres av undersøkelser eller behandling. Unntaket er som omtalt ovenfor Svangerskapskontroll (W781) og
Cytologiprøve (A981).
Reseptfornyelse av blodtrykksmedikamenter kan f.eks. kodes som K85, K86 eller K87. Tilsvarende for migrene
N89 etc. Dersom pasienten kommer for sjekk av Hb etc. på lab: A04 Slapphet/tretthet, A27 Engstelig for
sykdom. Ev. ved avtalt kontroll anemibehandling B80, B82 etc.
Alt om ICPC-2 finner du på www.kith.no/icpc-2. Kontakt gjerne kodehjelp@kith.no.

