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1. Endringer siden forrige versjon
Tekst i punkt «Diagnosekode Z65.5 Offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling» er revidert.
Koden skal bare brukes når informasjonen er relevant for helsehjelpen som er gitt. Den skal ikke
brukes rutinemessig hos alle på flukt.

2. Målgruppe og omfang
Målgruppe: Medarbeidere med ansvar for registrering og fakturering i helseforetaket
Hensikt: Sikre at flyktninger fra Ukraina registreres og faktureres korrekt
Merk!
Medisinske flyktninger som evakueres gjennom den nasjonale ordningen og som koordineres fra OUS
har egen finansieringsordning. Dette beskrives ikke i denne veilederen.

3. Fremgangsmåte
Opprette pasienten i DIPS:
For å unngå å opprette ny identitet på allerede eksisterende identitet skal det gjøres et grundig søk
etter pasienten i DIPS før opprettelse av ny identitet.
•
•

Flyktninger fra Ukraina skal registreres med D-nummer, hvis det foreligger, da de er
medlemmer av Folketrygden.
Flyktninger uten D-nummer skal registreres med hjelpenummer, som slås sammen med Dnummer når det foreligger og er kjent for helseforetaket.
Merk! Dersom det oppdages at en pasient har flere identiteter i DIPS skal disse slåes sammen.
Følg lokal rutine

Flyktninger fra Ukraina skal registreres som norske, da de er medlemmer av Folketrygden når de har
fått status som flyktning. Disse skal ikke registreres som utenlandske men med norsk adresse, norsk
post- og kommunenummer samt landskode Norge i F5-bildet i DIPS.
Flyktningene vil når de registrerer seg få tildelt D-nummer eller midlertidig norske personnummer.
De vil derfor kunne finnes oppført i folkeregisteret. Dersom de mangler offentlig ID nummer
opprettes et hjelpenummer i DIPS.
Dokumentasjon for flyktninger
- Oppholdskort eller skriftlig vedtak
- Adresse
- DUF-nummer*
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Flyktninger skal dokumentere at han/hun er flyktning med oppholdskort og oppholdsadresse.
Dersom pasienten grunnet stor pågang ikke har fått oppholdskort holder det å registrere
mottakets/oppholdsadresse.
Oppholdsadresse registreres i F5 bildet:
• Flytninger fra Ukraina som oppholder seg på flyktningmottak skal registreres mottakets
adresse
• Flytninger fra Ukraina som bor på annen privat adresse skal registreres med den adressen de
oppholder seg på.
* DUF-nummer er et identifikasjonsnummer som opprettes av UDI når det har blitt søkt om asyl,
nummeret starter med årstallet det ble søkt om asyl. Dersom pasienten hverken kan fremvise
asylsøkerbevis eller adresse, kan DUF-nummer indikere at pasienten er reell flyktning/asylsøker og
skal registreres som norsk.
• Det anbefales at DUF nummer registreres i F5 bildet i DIPS: i feltet «adm.merknad» alt. Feltet
«telefon»
Registrering av prosjektkode: «Ukraina»
Registreringen ved polikliniske undersøkelser og innleggelser skal gjøres på vanlig måte, men med
prosjektkoden «Ukraina». Prosjektkoden registreres i bildet «Planlagt Kontakt» (planlagt behandling)
som videreføres i konsultasjon- og innleggelsesbilde

Poliklinisk konsultasjon
Korrekt registrering av poliklinisk konsultasjon for flyktninger fra Ukraina. Med prosjektkoden
«Ukraina» og korrekt registrert kommunenummer/ bydel og nasjonalitet: Norge
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Innleggelse
Innleggelse skal registreres på vanlig måte, men med prosjektkoden «Ukraina»

Diagnosekode Z65.5 Offer for katastrofe, krig og annen fiendtlig handling
Bruk av kode Z65.5 følger vanlige kodingsregler, slik at det må dokumenteres i journalen at denne
opplysningen er av betydning for helsehjelpen. Den skal ikke brukes rutinemessig hos alle på flukt.
Koden registreres som annen tilstand. Hovedtilstandskode velges som vanlig ut ifra innholdet i
helsehjelpen.
For ytterligere informasjon se
Regler og veiledning for kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten ICD-10, NCSP, NCMP og NCRP
Fakturering
Flyktninger fra Ukraina faktureres på lik linje med andre som er bosatt i Norge. Dette gjelder også
egenandeler: 201b og eventuelt 204b (materiell).
Unntak for flyktninger som oppholder seg på Nasjonalt ankomstsenter i Råde. For disse sendes
faktura med pasienten eller til mottaket i ettertid og betales av ankomstsenteret.
NB! Flyktninger fra Ukraina skal IKKE betale UselvP-takst (selvbetalende takst).

4. Definisjoner
5. Referanser
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