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Helsedirektoratet har av Helse- og omsorgsdepartementet fått som oppdrag å etablere
et pasientklassifiseringssystem for områdene rehabilitering, psykiatri og rus. Et slikt
system må bygge på registrerte aktivitetsdata som gir en best mulig objektiv
beskrivelse av et institusjonsopphold. For å kunne bruke disse dataene i et elektronisk
system for innsatsstyrt finansiering, er det nødvendig å ha tilpassete kodeverk. Videre
har HOD gitt direktoratet i oppdrag å innlemme visse typer medikamentell behandling i
en aktivitetsbasert finansieringsordning.

Dette brevet tar sikte på å gjøre rede for formål, innhold og relevans av nye kodeverk.
Avslutningsvis ber vi HOD som databehandlingsansvarlig for dagens NPR og ansvarlig
for NPR-forskriften vurdere videre prosess rundt hjemmelsgrunnlag for de nye
kodeverkene.

H'emmel for behandlin av medisinske o l snin er i NPR
Opprinnelig konsesjon for NPR hjemlet behandling av medisinske opplysninger
kategorisert ved hjelp av ICD-10 (diagnosekoder) og NCSP (kirurgiske
prosedyrekoder). Datatilsynet støttet i brev av 5.1.2005 vurdering fra HOD om at det
nye prosedyrekodeverket for medisinske prosedyrer (NCMP) kunne tas i bruk for
rapportering til NPR. Det ble lagt til grunn at dette var å betrakte som en ren
kodeverksendring og at dette ikke skulle innholde informasjon på ett mer detaljert nivå
enn NCSP.

Norsk pasientregisterforskriften §1-6 beskriver hvilken type opplysninger nye NPR kan
inneholde. Bestemmelsens fjerde ledd omhandler medisinske opplysninger og
strekpunktene b og c har henholdsvis ordlyden " diagnose/ diagnosekoder" og
"behandling/ prosedyrekoder".

Bak runn relevans o bet dnin av de n e kodeverkene
Helsedirektoratet har som beskrevet innledningsvis fått som oppdrag å etablere et
pasientklassifiseringssystem for områdene rehabilitering, psykiatri og rus.
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Etter direktoratets vurdering bør et klassifiseringssystem se den enkelte pasient i et
videst mulig perspektiv og ikke bare gjennom diagnosen. For å oppnå dette må
klassifikasjonssystemet bygge på data fra følgende tre områder:

1. Diagnose. For diagnoser er kodeverket ICD-10 i bruk og trenger ikke noen
tilpassing.

2. Tiltak rosed rer). Prosedyrekodeverkene NCSP/ NCMP for kirurgisk og
medisinsk virksomhet er i bruk. Da det ikke finnes prosedyrer for områdene
rehabilitering, psykiatri og rus i disse kodeverkene, ble det etablert et prosjekt
for å utarbeide oversikt over hvilke diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer
som er relevante for rehabilitering, psykiatri og rus og foreslå hvordan disse skal
registreres. Det er utviklet ett nytt kodeverk for habilitering, rehabilitering,
rusbehandling og psykisk helsevern (HRRP-kodeverket) som er til utprøving i
sektoren i 2008. HRRP-kodene tilsvarer konseptuelt koder for medisinske og
kirurgiske prosedyrer, henholdsvis NCMP- og NCSP-koder.

3. Funks'onsevne. Direktoratet mener det i tillegg er behov for et system som ikke
bare klassifiserer sykdom, men setter det inn i en større sammenheng hvor
hovedvekten legges på funksjonsevne, aktiviteter og samspill med miljøfaktorer.
Dette arbeidet er kommet vesentlig kortere og omtales ikke nærmere her.

Helsedirektoratet har videre mottatt bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet for
å innlemme visse typer medikamentell behandling i en aktivitetsbasert
finansieringsordning.  WHO anbefaler et tilleggskodeverk til ICD-10  -  anatomisk,
terapeutisk kjemisk klassifikasjon av legemidler (ATC). ATC-kodene er i
utgangspunktet koder for medikamentelle virkestoff.  Innlemming av ATC-koder i NPR
vil forenkelt sagt kunne utdype rapporterte diagnose/  prosedyrekoder.

Nedenfor er det beskrevet ett eksempel på den informasjonsverdi en eventuell
rapportering av ATC-koder kan innebære:

Prosedyrekoden 'WBGM00 Intravenøs injeksjon/infusjon av legemiddel'  bærer kun
informasjon om at et legemiddel har blitt gitt pasienten ved intravenøs injeksjon eller
infusjon. Ved å legge til en ATC-kode formidles samtidig informasjon om hvilken type
medikament det er snakk om, for  eksempel 'L04A B02 Infliksimab' (Remicade®).

Mer om selve kodeverkene

HRRP:
I motsetning til NCSP/NCMP, hvor anatomi er en sentral komponent, er HRRP bygget
opp med sin egen struktur hvor de sentrale komponentene er aktivitet og
emneområde. HRRP kodeverket er tenkt benyttet sammen med medisinske (NCMP)
og kirurgiske (NCSP) prosedyrekoder. Kodeverdien består av 4 eller 5 tegn og angir
kodens plassering langs 4 akser:

1. tegn angir type aktivitet
• Utredning og diagnostikk
• Behandling og trening
• Rådgivning og opplæring
• Hjelpetiltak
• Andre tiltak

2. tegn angir vanligvis emneområde i henhold til  Internasjonal klassifikasjon av
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funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) med noen utvidelser.
• Kroppsfunksjoner (Inklusiv mentale funksjoner)
• Aktiviteter og  deltakelse
• Miljøfaktorer
• Andre og multiple funksjoner
• Andre funksjoner
• Multiple funksjoner
• Totalsituasjon

3. tegn skiller mellom prosedyrer innenfor samme type aktivitet og emneområde.

4. tegn angir hvem prosedyren retter seg mot  (objekt)
• Pasienten selv
• Pasient i gruppe
• Par (ektefeller eller samboere uansett kjønn)
• Foreldre
• Familie
• Flerfamiliegruppe
• Pårørende (foreldre eller andre)
• Andre (inklusiv annen instans i helsevesenet)

5. tegn angir en eventuell ytterligere spesifikasjon av prosedyren

Se vedlegg for komplett oversikt over HRRP-kodeverket.

ATC
Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC-klassifikasjonssystemet)
representerer en videreføring av «Anatomisk klassifikasjon»  utarbeidet av European
Pharmaceutical Market Research Association (EPhMRA)  og International
Pharmaceutical Market Research Group (IPMRG).  Systemet er anbefalt av  WHO, som
et globalt klassifikasjonssystem for legemidler.  Alle preparater gis i ATC-systemet et
kodenummer bestående av inntil 5 ledd.

De overordnede kategorier i ATC-kodeverket  er som følger:

A FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE
B BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
C HJERTE OG KRETSLØP
D DERMATOLOGISKE MIDLER
G UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER
H HORMONER TIL SYSTEMISK BRUK, EKSKL. KJNNSHORMONER OG INSULIN
J ANTIINFEKTIVA TIL SYSTEMISK BRUK
L ANTINEOPLASTISKE OG IMMUNMODULERENDE MIDLER
M MUSKLER OG SKJELETT
N NERVESYSTEMET
P ANTIPARASITÆRE  MIDLER, INSEKTICIDER OG INSEKTMIDLER
R RESPIRASJONSORGANER
S SANSEORGANER
V VARIA

Neste nivå for "N Nervesystemet" ser slik ut:

01 Anestetika
02 Analgetika
03 Antiepileptika
04 Antiparkinsonmidler
05 Psykoleptika
06 Psykoanaleptika
07 Andre midler med virkning på nervesystemet

Eksempel: N05B A01
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N Nervesystemet (1. nivå, hovedgruppe)
05 Psykoleptika (2. nivå, terapeutisk)

B Anxiolytika (3. nivå, terapeutisk)
A Benzodiazepinderivater(4. nivå, kjemisk

terapeutisk)
01 Diazepam (5. nivå, kjemisk

substans)

Alle diazepampreparater (Stesolid, Valium, Vival) gis i dette systemet koden N05B A01.

H'emmels runnla for behandlin av de n e kodeverkene i NPR
Helse- og omsorgsdepartementet er både databehandlingsansvarlig for dagens NPR
og har utarbeidet Norsk pasientregisterforskriften.

Vi håper vår  redegjørelse for formål,  innhold og relevans av kodeverkene er
tilstrekkelig til at Helse-  og omsorgsdepartementet kan vurdere hvorvidt  HRRP-koder
og ATC-koder kan innrapporteres til NPR med hjemmel i henholdsvis dagens
konsesjon og NPR-forskrift etter ikrafttredelsen.

Vennlig hilsen

Olav Valen Slåttebrekk e.f.
divisjonsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk

Unn Elisabeth Huse
avdelingsdirektør

Vedlegg:
H RRP-kodeverk%2020080114. pdf
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