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Høring - Mandat faglige referansegrupper for nasjonale helsefaglige kodeverk 
 
Direktoratet for e-helse sender med dette på høring utkast til mandat faglige referansegrupper for 

nasjonale helsefaglige kodeverk. Mandatet dekker fagområdene for de helsefaglige kodeverkene  

ICD 10, NCSP, NCRP, NCMP, ICPC-2, ICF samt kodeverk for BUP. 

 

Direktoratet for e-helse har ansvar for forvaltning av nasjonale helsefaglige kodeverk. Dette 

inkluderer å revidere og publisere kodeverkene med tilhørende regelverk og veiledere der dette er 

utarbeidet, samt motta og besvare henvendelser angående helsefaglige kodeverk.  

For å sikre at kodeverkene er relevante og brukervennlige, etablerer Direktoratet for e-helse 

faglige referansegrupper som skal gi direktoratet faglige råd i fagområdene som kodeverkene 

omfatter. Faglige referansegrupper er allerede etablert for Norsk laboratoriekodeverket, og 

etableres for de andre nasjonale helsefaglige kodeverkene fra og med 2017.  

 

Direktoratet for e-helse har utarbeidet et utkast til mandat som beskriver oppgaver og ansvar for 

de faglige referansegruppene.  Mandatet inneholder også forslag til sammensetning av gruppene. 

Vedlagt er også et forslag til fordeling av representanter per virksomhet og fagområde for første 

funksjonsperiode. Denne fordelingen foreslås for å sikre dekning innen de mest sentrale 

fagområdene og god geografisk spredning. De som utnevnes bør ha erfaring med bruk av 

kodeverket/kodeverkene. 

Vi ber om innspill på alle deler av mandatet og vedlegget. 

Etter høringen vil Direktoratet for e-helse vedta endelig mandat.  Virksomheter/organisasjoner 

med representasjon i referansegruppene, vil deretter motta en henvendelse om oppnevning av 

medlemmer.  

 

Vi ber høringsinstansen følge oppsettet som tabellen under viser: 

 

 

 

 



 
 
 

Høringsuttalelse sendes elektronisk som 

vedlegg til epost i PDF eller Word-format  

Epostadresse: 

postmottak@ehelse.no  

NB! Angi ref.nr. 16/688 i 

emnefeltet.  

Høringssvar skal inneholde informasjon om  - Avsender og avsenders 

organisasjon 

- Kontaktinformasjon (e-post, 

telefon)  

Høringsfrist  23. september 2016  

Se også http://www.ehelse.no  
under A-Å / Høringer  

 

Mottatte høringsuttalelser vil bli publisert 

her  

 

http://www.ehelse.no 
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Vedlegg – forslag sammensetning 
Liste for utsendelse av høring 
 
Vennlig hilsen 
 
Inga Nordberg e.f. 
divisjonsdirektør 

Alfhild Stokke 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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