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Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

1. Endringer siden forrige versjon 

2. Hensikt og omfang 

Hensikt og omfang: 
Det er etablert en europeisk ordning for medisinsk evakuering av pasienter fra Ukraina 
(Medevac). Helse Sør-Øst RHF er gitt i oppdrag å sørge for en nasjonal koordinering av 
Medevac-ordningen og har delegert oppgaven med nasjonal koordinering og regional 
koordinering i Helse Sør-Øst til Oslo universitetssykehus. 

Helseforetakene og sykehusene er bedt om rapportere særskilte kostnader knyttet til 
behandling av pasientene. Veilederen skal bidra til at Medevac-pasienter registreres korrekt 
i DIPS, slik at helseforetakene kan rapportere kostnader til Helse Sør-Øst RHF.

For ordinære flyktninger fra Ukraina se veileder: Veileder for registrering og fakturering av 
flyktninger fra Ukraina (helse-sorost.no)

Målgruppe: 
Medarbeidere med ansvar for registrering og rapportering av kostander knyttet til Medevac-
pasienter.

3. Fremgangsmåte

Opprette pasienten i DIPS
Pasienten vil oftest ha fått D-nummer før ankomst Norge, og ha fått tildelt et asylmottak. 
Da kostander til helsehjelp til Medevac-pasienter skal rapporteres gjennom en egen ordning 
skal aktiviteten ikke rapporteres med ISF-refusjon til NPR. 

Registering av pasienter i denne pasientgruppen vil være særskilt: 

Pasientopplysninger (F5)
Postnr: 9999 Utenlands Postadr.
Kommune: 9999 Utlending
Landskode: Ukraina

http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Regionale%20prosedyrer%20fra%20EK/Veileder%20for%20registrering%20og%20fakturering%20av%20flyktninger%20fra%20Ukraina.pdf
http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Regionale%20prosedyrer%20fra%20EK/Veileder%20for%20registrering%20og%20fakturering%20av%20flyktninger%20fra%20Ukraina.pdf
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Arkfane Andre oppl./ C/O adresse: Pasientens oppholdsadresse i Norge/ asylmottakets 
adresse

Registrering av prosjektkode «MEDEVAC-UA»
Prosjektkoden: MEDEVAC-UA registreres i bildet «Planlagt Kontakt» (planlagt behandling) 
som videreføres i konsultasjon- og innleggelsesbilde. Koden gir helseforetaket mulighet til å 
hente ut oversikt over aktuelle pasienter.

Innleggelse 
Innleggelse skal registreres på vanlig måte men:

Debiteringskode: Annet
Prosjektkode: MEDEVAC-UA

Aktuelle diagnoser og prosedyrer registreres som vanlig på oppholdet. Viktig at alle aktivitet 
blir registrert. Her også ATC koder.
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Poliklinikk 
Helse- og omsorgsdepartementet presiserer at medisinsk evakuerte pasienter fra Ukraina 
ikke skal ha utgifter knyttet til behandlingen de mottar i denne forbindelse. Det innebærer at 
spesialisthelsetjenesten ikke skal kreve egenandel av disse pasientene, herunder 
egenandeler knyttet til poliklinisk helsehjelp og pasientreiser.

Konsultasjonsbildet registreres som vanlig med unntak av følgende felt
Prosjektkode: MEDEVAC-UA
Kommune: 9999 Utlending
Nasjonalitet: Ukraina
Takst: UNULL

Diagnosekoder, prosedyrer og ATC-koder registreres som vanlig

4. Definisjoner 

5. Referanser

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge - helsenorge.no
 
Ukraina-krisen - Helsedirektoratet

Relaterte dokumenter: 
Veileder for registrering og fakturering av flyktninger fra Ukraina (helse-sorost.no)

https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/ukraina
http://admininfo.helse-sorost.no/regionalt_/Regionale%20prosedyrer%20fra%20EK/Veileder%20for%20registrering%20og%20fakturering%20av%20flyktninger%20fra%20Ukraina.pdf
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