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Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

Dokumentet er utarbeidet av arbeidsgruppe - Regionalt nettverk for pasientadministrativ kvalitetskontroll. 
Stian Skamsar SI, Sølvi B Henriksen SI, Anne Margrethe Borgersen SØ, Tanja Bjørneby SØ, Iren L. Bårøy ST, 
Wenche Elvsveen Meisingset VV, Trine Storhaug HSØ RHF, Berit T Bungum HSØ RHF 
 

1. Endringer siden forrige versjon  
 
Dokumentet har endret overskrift.  
Fremgangsmåte er presisert ytterligere etter tilbakemelding fra helseforetak og Direktoratet 
for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

 
2. Målgruppe og omfang  

 
Helseforetakene må etablere rutiner for organisering av arbeidet med pålagt kodepraksis. 
Den som utfører prosedyren har ansvar for at aktivitet og evt. tilleggskoder legges inn. 
 
Gjelder alle som koder aktivitet der radiologistøtte inngår ved avdelinger utenfor radiologisk 
avdeling, der aktivitet registreres i DIPS og ikke i RIS. Dette er informasjon som er 
rapporteringspliktig til NPR. 

 
3. Fremgangsmåte 

 
All bildeveiledet intervensjon, bildeveiledet operasjon, bildediagnostiske undersøkelser og 
nukleærmedisinske prosedyrer skal kodes. Dette inkluderer bruk av ultralyd og mobile 
enheter som c-bue.  Tilleggskoder skal registreres dersom spesielle forhold ved prosedyren 
ikke fremgår av teksten i hovedkoden for prosedyren.  
 
Alle undersøkelser, intervensjoner og operasjoner som benytter bildedannende modaliteter 
skal registreres med prosedyrekoder og rapporteres til sentrale myndigheter. Det skal 
registreres NCRP-kode når slik finnes. Dersom det ikke finnes en relevant NCRP-kode 
og det er brukt bildeveiledning, benyttes NCSP-kode i kombinasjon med tilleggskode 
fra ZXM for å identifisere bildeveiledet teknikk. 

 
4. Definisjoner  

 
NCSP – Kirurgiske Prosedyrekoder  
NCRP – Radiologiske Prosedyrekoder 
NCMP – Medisinske Prosedyrekoder 
Tilleggskoder - Det finnes tilleggskoder i NCRP, NCSP og NCMP som er samlet i kapittel Z i 
kodeveilederen 
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5. Referanser 
 

 Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister 
(Norsk pasientregisterforskriften) - Lovdata 

 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) - Lovdata 

 Kodeveiledning 2022.pdf– se kapittel 8. 
 ISF-regelverk 2022.pdf (helsedirektoratet.no) 

 
  
 

 
 
  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-07-1389
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-07-1389
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659
file:///C:/Users/BTB/Downloads/Kodeveiledning%202022%20(2).pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf/ISF-regelverk%202022.pdf/_/attachment/inline/f7f190ab-33fc-4e07-9d36-fd5fc9e4e17e:9d97d72b2acf5c719d19cde034b6174007b84923/ISF-regelverk%202022.pdf
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