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1. Endringer siden forrige versjon
Punkt om koding ved omgjøring av fysisk konsultasjon til telefon eller videokonsultasjon
fjernet. Setning om trigging av SMS-varsling er lagt til i KAP.3

2. Målgruppe og omfang
Veiledningen beskriver registreringspraksis av nye koder ifm. koranaviruset for «merking» og
utsettelse av planlagte kontakter ved helseforetakene.
Som følge av koronavirus er det behov for å kunne ta ut oversikter og tall på utsettelser både
ved poliklinikk, operasjon og innleggelser.

3. Fremgangsmåte
Registering når pasient utsetter time grunnet smitte av koronavirus (isolasjon) eller i
karantene og kan ikke møte til konsultasjon/ behandling
Bilde Planlagt kontakt:
- Registrer i feltet Prosjektkode: Koronavirus
- Registrer Avsluttkode: Koronavirus - Pasient isolert eller i karantene jfr. FHI
- I feltet Utsettelseskode skal kode: Medisinske årsaker nå være registrert
-

Kopier kontakt og gi pasienten ny tid til oppmøte evt. venteliste med tentativ dato
innenfor medisinsk forsvarlig tid

Registrering når institusjonen/ sykehuset har bestemt utsettelsen grunnet koronaviruset
Bilde Planlagt kontakt:
- Registrer i feltet Prosjektkode: Koronavirus
- Registrer Avsluttkode: Koronavirus - Sykehuset utsetter helsehjelp
- I feltet Utsettelseskode skal kode Kapasitetsårsaker nå være registrert
-

Kopier kontakt og gi pasienten ny tid til oppmøte evt. venteliste med tentativ dato
innenfor medisinsk forsvarlig tid

Registering når pasient utsetter time fordi de føler situasjonen nå generelt er utrygg
Bilde Planlagt kontakt:
- Registrer i feltet Prosjektkode: Koronavirus
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-

Registrer Avsluttkode: Pasientønsket utsettelse
I feltet Utsettelseskode skal kode Pasientbestemt utsettelse nå være registrert

-

Kopier kontakt og gi pasienten ny tid til oppmøte evt. venteliste med tentativ dato
innenfor medisinsk forsvarlig tid

Avslutte gruppetime når institusjonen/ sykehuset har bestemt utsettelsen grunnet
koronaviruset»
- Gruppeoppmøte for aktuell dato slettes i «Gruppebehandling oversikt» – «Rediger
gruppebehandling»
- Det må opprettes en ny planlagt kontakt for det aktuelle oppmøtet/dato i F7 på alle
pasientene. Kontakten avsluttes deretter som «Registrering når institusjonen/ sykehuset
har bestemt utsettelsen grunnet koronaviruset»

Registrering når operasjon må utsettes/avlyses pga koronavirus
Bilde Operasjonsoversikt
- Registrer i feltet Avslutt (strykning): Koronavirus (Konsekvens av covid-19-epidemi)
-

Dersom pasienten ikke er innlagt skal Utsettelses også registreres i bildet: Planlagt
kontakt. Se over

Innleggelse:
Det er lagt til rette for at sengeposter kan registrere Inndiagnose-kode: «Korona påvist» og
«Korona mistanke» for å merke pasienter utover annen koding (ICD-10)

Videre oppfølging av pasientene:
Det er viktig at pasientene blir fulgt opp og får ny tid til oppmøte så snart de er friske og
innen forsvarlig tid.
Helseforetaket/ sykehuset har mulig å ta kontakt med Fritt behandlingsvalg på telefon 800
41 004 som kan være behjelpelig med å finne ledig kapasitet enten hos andre
behandlingsteder eller avtalespesialister, dersom de ikke selv har kapasitet.

Omgjøring av konsultasjon fra fysisk oppmøte til telefon eller videokonsultasjon på samme
gitte tidspunkt: (gjelder ikke utsettelse)
Ved behov for å endre fysisk konsultasjon til telefon- eller videokonsultasjon må tidspunkt
angis med 1 min forskyvning for å trigge SMS-varsling.

Koder i KRITISK INFORMASJON KLASSIFISERING.
- KORONA, mistanke eller påvist (Korona)
Denne benyttes dersom det er mistanke eller påvist korona
-

Karantene Korona (KARANTENE)
Koden skal brukes når pasienten skrives ut og ilegges karantene. Dersom pasienten
kommer inn igjen til sykehuset må det varsles om denne karantenetiden. Vi tenker at
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start og sluttdato registreres ved utreise. Pasienten kan jo komme inn igjen ved en
annen avdeling og en annen lokalisasjon i samme helseforetak, og da er det viktig å
kjenne til karantenetiden.

Bruk av rapporter for oversikt
-

Venteliste - kolonne Prosjektkode viser pasienter som er utsatt pga koronavirus

-

D-11859 Pasientliste avsluttkode på kontakt (NY)
Gir pasientliste med avsluttkoder og utsettelse på kontakt samt prosjektkode.

-

D-9404 Avsluttkoder på kontakt
Gir oversikt avsluttkoder på kontakt. Her vises kun utsettelseskode og avsluttkode

-

D-6942 Strøkne operasjoner i tidsrom
Viser strøkne operasjoner som er gjort i et valgt tidsrom

-

D-6040 Innlagte pasienter per avdeling og periode
Har med seg «inndiagnose-kode» fra innleggelsesskjermbilde

NASJONALE KODEVEILEDERE – SE DIREKTORATET FOR E-HELSE
Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten (ICD-10, NCSP, NCMP og
NCRP)



Henviser til PDF.dokumenter:
Overvåking av infeksjoner som skyldes coronavirus 2019-nCoV
Diagnosekoding i spesialisthelsetjenesten ved mistenkt eller påvist covid-19infeksjon

4. Definisjoner
5. Referanser
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