Endringer i ICD-10 gjeldende fra 2017
Informasjon til sektoren
Avdeling helsefaglige kodeverk, oktober 2016

Formålet med denne lysbildeserien
 Serien er laget for undervisningsformål og beregnet på ledere, klinikere og kodere i
spesialisthelsetjenesten.
 Innhold:






Endringer i koder i ICD-10 gjeldende fra 1/1-2017 (bilde 3- 6)
Advarsel mot å bruke opptrykte versjoner av kodeverket (7)
Om andre versjoner av ICD-10 som ikke er til bruk i Norge (8)
Om revisjonsarbeidet med ICD-10 (9)
Hvordan sende inn endringsønsker (10)

 Detaljer for alle endringer, samt Excelboken med alle gyldige koder fra 2017 er
publisert på våre nettsider 29.09.2016, se Kodeverket ICD-10 (og ICD-11)
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Endringer i ICD-10 gjeldende fra 1/1- 2017 (1)
 3 nye koder:
 K55.3 Angiodysplasi i tarm
 K66.2 Retroperitoneal fibrose
 Z50.30 Oppmøte for utlevering av legemiddel i Legemiddel assistert rehabilitering
(LAR), uten samtidig konsultasjon
Brukes når pasienten kommer til spesialistavdelingen kun for overvåket
legemiddelinntak i LAR
 3 koder utgår:
 M31.2 Letalt midtlinjegranulom - erstattes av: C86.0 Ekstranodalt NK/T-nasal
type
 Z29.0 Isolasjon -Bruk i stedet diagnosekode + prosedyrekode
 Z29.9 Ikke spesifisert forebyggende tiltak - Gir
For detaljer: Se
ingen meningsfull informasjon og tas derfor ut av bruk
endringsdokumentet
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Endringer i ICD-10 gjeldende fra 1/1- 2017 (2)
 Norsk endring i undertekst:
 R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak med
organsvikt
Undertekst: «Alvorlig sepsis . Infeksjon og SOFA-skår ≥2 poeng»

For detaljer: Se
endringsdokumentet
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Endringer i ICD-10 gjeldende fra 1/1- 2017 (3)
 Endringer i kodetekst eller undertekster til disse kapitlene eller kodene
 Kapittel I (A00-B99) Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer
 Kikhoste i perinatalperioden skal kodes med kode fra kapittel I, ikke kapittel P












A06.5 Amøbeabscess i lunge
A08.1 Akutt gastroenteritt som skyldes norovirus
B22.7 Hiv-sykdom med flere sykdommer
F03 Annen og uspesifisert demens
F05.1 Delirium i forbindelse med demens
H02.5 Andre tilstander som påvirker øyelokkfunksjonen
H18.1 Bulløs keratopati
I10-I15 Hypertensjon
K22.2 Obstruksjon av spiserør
For detaljer: Se
K55.2 Angiodysplasi i tykktarm
endringsdokumentet
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Endringer i ICD-10 gjeldende fra 1/1- 2017 (4)
 Endringer i kodetekst eller undertekster til disse kodene
 L50 Urticaria
 M72.8 Andre spesifiserte sykdommer i fascier og annet fibrøst vev
 M86.9 Uspesifisert osteomyelitt
 N13.5 Knekkdannelse og striktur i urinleder, uten hydronefrose
 Kapittel XVA (P00-P96) Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden
 Q13.8 Andre spesifiserte medfødte misdannelser i fremre del av øyet
 Q39.4 Medfødt øsofageal membran
 R63.6 Utilstrekkelig inntak av mat og væske
 R65.1 Systemisk inflammatorisk responssyndrom av infeksiøs årsak med
organsvikt
 T60.2 Andre og uspesifiserte insekticider
For detaljer: Se
 Z50.3 Rehabilitering av misbruker av legemidler
endringsdokumentet
og illegale substanser
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Kodeverk er ferskvare!
 Det er nødvendig å følge med på kodeendringene for å
bruke korrekt kode
 Retting av feilkoding er tidkrevende, kjedelig
og koster penger
 Kun gyldig utgave av kodeverkene må være tilgjengelig i
kliniske systemer
 Klinikerne bør ha tilgang til FinnKode.no fra PAS
 Kodebøker bør ikke benyttes;
-var sist oppdaterte i 2011
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Andre ICD-10-versjoner som ikke brukes i Norge
 Det er mulig å laste ned fra nettet flere andre nasjonale modifikasjoner av ICD-10.
Disse skal ikke brukes i Norge.
 Vi har fått en del henvendelser med referanser til ICD-10-CM:
ICD-10-CM = ICD-10 Clinical Modification
En tilpasset ICD-10 versjon til bruk i sykehus i USA, samme bruksområde som den internasjonale
versjonen av ICD-10
Inneholder mer enn 68 000 koder
Kodeverket er mye mer detaljert enn den internasjonale versjonen fra WHO og derfor ikke fullt ut
sammenlignbart med denne
ICD-10-CM-oppslagsverk eller henvisninger til ICD-10-CM må ikke benyttes for å finne koder for norsk
bruk
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Om revisjonsarbeidet for ICD-10
 Som medlem av WHO er vi forpliktet til å bruke WHOs endringer
 Endringer i ICD-10 kommer i hovedsak fra WHO
 WHO mottar innspill fra alle medlemsland
 Endringer vurderes og evt. vedtas i WHO hver høst
 Gjøres gjeldende i Norge vel ett år senere
Eks.: Endringer vedtatt høst 2015 blir gjeldende fra 1/1-2017.

 Norge kan ikke alene opprette nye koder, men det er mulig å gjøre mindre nasjonale
endringer ved å:
 Velge å ikke bruke enkelte koder
 Bruke 5.tegn
 Presisere bruk i undertekster
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Ønske om endringer i ICD-10
 Alle ønsker sendes inn via kodehjelp@ehelse.no
 Frist for endringer som ønskes gjennomført fra kommende årsskifte:
 1. mai

 Disse opplysningene må følge med:
 Et fagmiljø må stå bak. Kontaktperson må oppgis
 Må beskrive om det er ønske om






ny kode
endring i kodetekst
endring i undertekst
endring i inklusjonskriterier
endring i eksklusjonskriterier

 Begrunnelse for endringsønsket
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