Viktig informasjon knyttet til
Norsk patologikodeverk

Endringsvarsel
Dato

28.03.2022

Frist for implementering

01.01.2023

Berørte kodeverk
Fra 01.01.2023 vil det bli etablert ny struktur på følgende kodeverk:
-

Norsk patologikodeverk (NORPAT) (ID=7010)
inkludert Aktivitetskoder for patologi (APAT)

Den nye strukturen omfatter endring i kolonneoverskrifter, antall kolonner og innhold i noen av
kolonnene. Kodeverkene vil fortsatt publiseres på www.ehelse.no/kodeverk. Kodeverkene kan også
fra 2023 vises på API, ta kontakt på lab@ehelse.no dersom dette er aktuelt.
Eksempler på NORPAT, APAT og endringsdokumentasjon er vedlagt.

NORPAT:
NORPAT vil fra 2023 inneholde strukturelle endringer og nye kolonner. Supersettet vil ikke lenger
publiseres, men den nye NORPAT-filen vil inneholde mye av den samme informasjonen. Oversikt
over kolonner i NORPAT:
Navn på kolonne
Kodetype

Kode
Kodetekst
Gyldig fra
Gyldig til
Erstattes av
Aktivitetskode (APAT)
Foreldrekode
Foreldrekodetekst

Forklaring
Regular eller structural. Angir om koden er en regulær eller strukturell
kode. Strukturelle koder er kun overskriftskoder for hierarkiet og kan
ikke brukes.
Kodeverdi
Betegnelse på koden
Angir dato for når koden (sist) ble satt gyldig
Angir dato for når koden (sist) ble inaktivert
Denne kan benyttes for å peke på en kode som erstatter en annen. Er
ikke tatt i bruk enda.
Gyldige aktivitetskoder (APAT) vil endre innhold fra NORPAT kodetekst
til "ja". Koder som ikke inngår i APAT vil stå uten verdi.
Angir koden til nærmeste foreldrekonsept
Angir kodetekst til nærmeste foreldrekonsept

Aktivitetskoder (APAT)
APAT er et uttrekk av gyldige aktivitetskoder fra NORPAT. Det vil bli tekstlige endringer i
kolonneoverskrifter, samt at kolonnene "Term i SNOMED CT" og "ConceptId" fjernes.
Mapping fra SNOMED CT vil vises i den norske SNOMED CT browseren.
Filen vil kun vise koder som er gyldige aktivitetskoder for inneværende år.

Endringsdokumentasjon
For hver publisering av NORPAT vil det også publiseres tilhørende endringsdokumentasjon som viser
nye koder, endrede koder og utgåtte koder, se vedlagte eksempel.
Fullstendig historikk vil fra 2023 vises på et nytt format.

Vedlegg
1. Eksempefil NORPAT (NORPAT_versjon X.xlsx)
2. Eksempefil endringsdokumentasjon NORPAT (Endringsdokumentasjon_NORPAT versjon
X.xlsx)
3. Eksempefil APAT (APAT_versjon X.xlsx)

