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Generelt
Kodene er gyldige fra publiseringsdato og skal være implementert senest 01.05.2021.
I CSV-filen er nye og endrede koder markert med publiseringsdato 23.03.2021.
Koder som blir satt ugyldige markeres med dato 5 uker frem i tid for at helsetjenesten skal
få tid til å utføre tilpasningene.
NLK publiseres fem ganger i året, med publisering i januar, mars, mai, september og
november. Neste versjon av NLK blir publisert i mai 2021.

Kodeendringer i denne versjonen av NLK
Det er 34 nye koder i denne versjonen av NLK.
5 koder er endret, se kolonne F for hvilke kolonner det er gjort endringer i.
7 koder er satt ugyldig i denne versjonen av NLK.

Generelt om versjon 56
På grunn av den eskalerte smittesituasjonen publiseres versjon 56 av NLK med svært
begrenset antall endringer.
Versjon 56 var planlagt med et stort antall endringer, alle disse avventes til en senere
publisering. Dette med formål om at ressursene i helse- og omsorgssektoren blir benyttet
mest hensiktsmessig i den pressede situasjonen med forsterkede smitteverntiltak og økt
beredskap på flere sykehus i landet.
Det er kun fagområdene medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi som omfattes av
endringer i denne versjonen. Nye koder publiseres som normalt, endrede og utgående
koder i denne versjonen gjelder kun for koder med relasjon til de nye kodene.

Medisinsk mikrobiologi
Det er opprettet fem nye koder for SARS-CoV-2 IGRA analyser. Det fantes fra før koder for
IGRA testing i NLK for Mycobacterium tuberculosis og Cytomegalovirus.
For å få et likt oppsett for alle disse tre analyttene er det i denne versjonen derfor også
rettinger knyttet til de tidligere kodene (både korreksjoner, lukking av koder og oppretting av
nye koder). I tillegg bytter tre av kodene fagområde fra immunologi og transfusjonsmedisin
til medisinsk mikrobiologi.

Medisinsk biokjemi.
I forrige versjon av NLK ble NOR15099 (Us-Hydroksyprolin) lukket. Det ble i etterkant
innmeldt behov for denne koden, og det er derfor opprettet en ny kode med gyldig
kodedefinisjon (NPU60254). Denne koden er satt som erstatningskode for NOR15099.

Tilleggstabell for Prøvemateriale (OID:8351)
Det er gjort to korreksjoner på følgende koder:
E1: Korrigert kodetekst fra "Eytrocytter, kvalitetskontroll" til "Erytrocytter, kvalitetskontroll"
ST: Tekst i "hva er endret" (kolonne G) er korrigert for den utgåtte koden ST fra " Dublett til
kode ST, men mindre presis." til " Dublett til kode KONKR, men mindre presis."
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