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1  Inn ledn ing .  Bakgrunn og  prosess  

Med kritisk informasjon menes informasjon som i en behandlingssituasjon kan medføre at 
planlagte tiltak endres, og kanskje redder pasientens liv eller forhindrer alvorlig skade. 
Eksempler er legemiddelallergier, andre allergier, spesielle lidelser (eks: hemofili, angioødem, 
Addisons sykdom, porfyri etc), implantater, tidligere komplikasjon ved anestesi.  Engelskspråklig 
litteratur omtaler ofte dette som «alert information». Dette ville på norsk bli 
«varslingsinformasjon». Dette er ikke et etablert begrep i Norge og man har derfor valgt å 
beholde betegnelsen «Kritisk informasjon». Dette er nettopp informasjon som man ønsker at det 
gis et særskilt varsel om til helsepersonell som har pasienten til behandling.  

 

 
Figur 1 - Illustrasjon av journalinnhold 

 
I dag finnes det ikke norske nasjonale retningslinjer eller standard for dokumentasjon av kritisk 
informasjon. Ofte er det mange yrkesgrupper som kan redigere kritisk informasjon, og det gjøres 
flere steder – kurveark, løpende journal, innkomstjournal og egne moduler mer eller mindre 
strukturert. EPJ-leverandører har utviklet egne moduler, uten å ha samhandling som 
funksjonalitet.. Begrepsbruken er forvirrende, og viktig helseinformasjon er blandet inn i det som 
er kritisk, slik som eksempelvis smitte, kontaktperson, åpen retur etc.. Det er i dag ikke mulig å 
samordne kritisk informasjon fra forskjellige EPJ på grunn av disse forskjellene i praksis og 
struktur. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovproposisjon 89 L (2011–2012) 
Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.) 

 

Om kritisk info: Departementet er av den oppfatning at kritisk informasjon må 
struktureres og defineres slik at det klart fremgår hvilke innholdselementer som bør være 
med. Det er viktig å avklare hvilke grupper allergier, diagnoser og implantater som anses 
som kritiske. Det må etableres et kodeverk for kritisk informasjon slik at et utvalg av 
informasjonen enkelt kan overføres til kjernejournalen. 
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1.1 Utredning og etablering av nasjonal standard 

Med bakgrunn i manglende nasjonale retningslinjer eller standard for dokumentasjon av kritisk 
informasjon, er det et sterkt behov for etablering av en nasjonal standard. En slik standard bør 
også inneholde tilhørende tydeliggjøring av ansvarsfordeling for dokumentasjonen på tvers av 
behandlingsnivåene i helsesektoren. Helsedirektoratet har i regi av prosjektet nasjonal 
kjernejournal utredet dette området av klinisk dokumentasjon.  
 
Første versjon (1.0) av rapporten vedrørende kritisk informasjon (Mars 2013) ble primært 
tilpasset behovene for nasjonal kjernejournal, og funksjonaliteten har vært testet ut i Trondheims- 
og Stavangerområdet (august 2013 til høsten 2014). Et slikt arbeid var ikke tidligere gjort i 
Norge, og var en kombinasjon av å utarbeide faglige retningslinjer (med lite tilgjengelig 
internasjonal forskning) og etablering av IKT-standard. I løpet av dette teståret har det kommet 
mange tilbakemeldinger på registrering av «kritisk info» og konstruktive forslag til utvidelser og 
endringer i kodeverkene. 
 
Versjon 2.0 av rapporten inneholder et komplett oppdatert og faglig vurdert kodeverk, pr. høsten 
2014. I tillegg er det gjort et arbeid med å spesifisere kategorien1 «Endring i vanlig 
behandlingsrutine». Denne kategorien er foreløpig ikke innført i kjernejournal, men den 
planlegges implementert når rapporten har vært på høring. 
 
Helsedirektoratets intensjon med rapport 2.0 for «Kritisk informasjon for kjernejournal» er at det 
faglige innholdet i rapporten skal gjøre det mulig å etablere en nasjonal standard for kodeverk, 
innholdselementer, begrepsbruk, varslingsmodell og krav til strukturering. EPJ-utvikling tilpasset 
samme modell og struktur, vil åpne for fremtidig samhandling av kritisk informasjon på tvers av 
behandlingsnivåene i helsetjenesten.  
 

1.1.1 Organisering av arbeidet 

Utarbeidelse av kritisk informasjon rapporten (v1.0) har bestått av en arbeidsgruppe på 3 
personer fra Helsedirektoratet, henholdsvis fra Avdeling kjernejournal og e-resept og Avdeling 
arkitektur, metode og standardisering. Rapporten er forfattet av arbeidsgruppen på bakgrunn av 
de råd og konklusjoner som er trukket i møtene med ekspertgruppen og ressurspersonene.  
Arbeidsgruppen har gjort analyser, studiebesøk og litteratursøk. Arbeidet startet vinteren 2012 
og ble avsluttet vinteren 2013 (v1.0).  
 
En «ekspertgruppe» bestående av 17 fagpersoner har vurdert de fremlagte forslag fra 
arbeidsgruppen og kommet med korreksjoner og ytterligere anbefalinger. Ekspertgruppen har 
hatt totalt 4 heldagsmøter i 2012. I tillegg har man innhentet eksterne ressurspersoner til 
separate møter for å drøfte konkrete problemstillinger.  
 
Revisjon av rapporten (v2.0) er gjennomført ila våren/sommeren 2014 av Avdeling kjernejournal 
og e-resept, med bakgrunn i erfaringene fra piloten for kjernejournal. Interne fagressurser i 
Helsedirektoratet har bistått arbeidet, spesielt med faglige diskusjoner knyttet til innhold i den nye 
innholdskategorien «endring i vanlig behandlingsrutiner». 
 

1.2 Etablering av standard for utprøving i pilotprosjekt 

For å tilby nytten ved en modul for kritisk informasjon for bruk fra 2013 ble det gjennomført et 
kortsiktig, mindre ambisiøst arbeid.   
 

                                            
1
 Kapittel 4.4. 
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Prosjektet avgrenset oppgaven ved å evaluere noen utvalgte modeller for kritisk informasjon, 
eksempelvis (KITH 2004 (Norsk), HL7 (internasjonal), epSOS (internasjonal) og NPÖ (Svensk)). 
Evalueringen ble gjennomført i 3 steg.  
 
Steg 1 omfatter analyse av forskjellen på modellene på et overordnet nivå. Prosjektet anbefaler 
en av modellene som den man ønsker å tilpasse til norske forhold. Beslutningen ble fremlagt for 
interne og eksterne referansegrupper for innspill i mars 2012. Denne analysen med konklusjon 
er i dette dokumentet samlet i kapittel 2. 
 
Steg 2 er en analyse av hvilke informasjonskategorier (diagnoser, implantater, allergier etc) som 
bør dokumenteres i Kritisk informasjon i kjernejournal. Prosjektet fremmet forslag for 
referansegruppene likt steg 1, deretter ble problemstilling diskutert i en gruppe av kliniske 
eksperter på området.  
 
Steg 3 er en ytterligere detaljert analyse av hvilke registre eller datagrunnlag (komplett ICD-10 
eller redigert etc) som skal brukes for hver enkelt informasjonskategori. Disse detaljene er 
utarbeidet i samarbeid med den kliniske ekspertgruppen og deretter lagt frem for 
referansegruppene. Rapporten er etter dette så komplett at innholdet kan implementeres. 
Revisjoner tar utgangspunkt i økt erfaring og kunnskap samt endrede behov over tid. 
 
Første revisjon (v2.0) av rapporten er gjennomført vår/sommer 2014. Det er i denne revisjonen 
gjort en spesifisering av «Endringer i vanlige behandlingsrutiner» samt foretatt en generell 
oppdatering av kodeverk, etter snaut ett års erfaring i pilot. 

 

1.3 Vurderingskriterier 

Følgende vurderingskriterier ble valgt for alle stegene i evalueringsprosessen av modellenes 
egnethet. Både informasjonskategorier og – innhold ble vurdert etter samme kriterier. 
 

1. Pasientsikkerhet: Det viktigste har vært å avklare om modellen kan øke 
pasientsikkerheten i de scenarioer kjernejournal er ment å dekke. Kan den skille mellom 
bekreftet og ubekreftet informasjon? Kan man angi mistenkte allergier? Kan man angi 
alvorlighetsgrad for informasjonen? Den livsviktige informasjonen må ikke drukne i 
mindre viktig informasjon, en konsekvens av «alert fatigue» – at helsepersonell ikke leser 
informasjonen fordi det er for mange falske positive varsler.2 

2. Effektive arbeidsprosesser: Modellen må ikke føre til kompliserte arbeidsprosesser eller 
omfattende endringer som oppleves som en større ulempe enn nytten ved forrige punkt. 
Det må være enkelt å registrere eller endre informasjon.  

3. Personvern: Personvernet må ivaretas ved at kun kritisk informasjon innsamles. Altså bør 
det begrunnes at informasjonen vil øke pasientsikkerheten for at den skal være en del av 
kritisk informasjon. I tillegg bør modellen kunne implementeres med differensiert 
tilgangskontroll for registrering, loggføring og øvrige krav fra norm for 
informasjonssikkerhet. 

4. Interoperabilitet: Semantisk og juridisk interoperabilitet er viktig for å dele informasjonen, 
men også med tanke på databehandlingsansvar og gjeldende prinsipper i Forskrift om 
pasientjournal. Denne forskriften gjelder ikke for kjernejournal, men prinsippene er viktig 
da kritisk informasjon er ment å være en sentral kilde for disse opplysningene. Gir 
modellen en entydig beskrivelse som forstås på samme måte av alle brukere? 

5. Fleksibilitet og robusthet: Modellen skal være både robust og fleksibel, slik at den kan gi 
nytte over tid og samtidig ivareta endrede behov. Er det enkelt å registrere informasjon 
utover det som opprinnelig var tenkt på? Kan modellen utvides og endres? Er det 

                                            
2
 Considering the design and implementation of ALERTING SYSTEMS for e-prescribing in healthcare, Professor Judy Edworthy & Dr. Elizabeth Hellier, 

University of Plymouth, November 2007 
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mulighet for å tilpasse informasjonen i tilstrekkelig grad til hver enkelt pasient? Er det 
mulig å legge inn fritekst? Er modellen basert på kodeverk? 

6. Omfang: Om modellen har mulighet til å vise alle de forhold som vi anser som ønskelig 
for kjernejournal, eller om den har med elementer som er utenfor det kjernejournal skal 
omfatte. Er strukturen tatt i bruk i dag, og i hvilken grad?  

 

1.4 Problemområder 

Det vil på tidspunktet for registrering av kritisk informasjon for en pasient være vanskelig å 
forutse hva som vil være kritisk i senere situasjoner. Informasjon som ikke oppfattes som kritisk 
ved registrering kan allikevel være det. Dette krever at modellen kan håndtere de fleste typer 
informasjon. 
 
Mye av informasjonen vil ha stor usikkerhet knyttet til seg, eksempelvis at allergier ikke er 
verifisert med tester eller observasjon. Modellen trenger å kunne håndtere slik usikkerhet, slik at 
usikker informasjon også kan registreres. 
 
Klassifisering/koding gir tydeligere beskjed og er lettere å sortere, men kan medføre 
”kompromisser” når det registreres. Det finnes mange aktuelle kodeverk som kan brukes. 
Presisjonen i informasjonen vil øke, og det er en forutsetning for automatisert varsling 
(beslutningsstøtte) på senere tidspunkt i utviklingen. 
 
Registrering i fritekst gir økt fleksibilitet og lettere registrering, men kan gi muligheter for 
”tolkningsfeil” og uklarheter. Det blir vanskelig med automatisert varsling og svakheter med tanke 
på gjenbruk av informasjonen for andre behandlere. 
 
Det er en fordel at så mange typer helsepersonell som mulig kan registrere kritisk informasjon for 
å få med mest mulig. Samtidig er det viktig at informasjonen holder høy kvalitet og så stor grad 
av visshet som mulig. Man har derfor konkludert med at man foreløpig ønsker at kritisk info i 
kjernejournalen kun kan registreres av lege. Dette vil være behandlende lege i den situasjonen 
hvor det er naturlig å registrere opplysningen. Det vil i mange situasjoner være fastlegen, men 
kan og være annen behandlende lege, f.eks. ved legevakt eller poliklinikk. Ingen leger har 
overordnet «redaktøransvar», men den som til en hver tid har behandlingsansvaret kan gjøre de 
endringer og tilføyelser som er nødvendige.  
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2  Eva lue r ing  av  mode l l e r  fo r  k r i t i sk  i n fo rmas jon  

2.1 Formål 

Kritisk og viktig informasjon i kjernejournalen må for helsepersonell være entydig med minst 
mulig rom for tolkning, både i forbindelse med registrering av data og når informasjonen 
presenteres. Strukturert og definert innhold, samt bruk av kodeverk skal bidra til å sikre dette. 
Kjernejournal trenger en modell  

 som kan brukes uten tilgang til en komplett EPJ 

 som har et strukturert helsefaglig innhold i forhold til viktig og kritisk informasjon 

 som støtter gradering av den helsefaglige informasjon (f.eks. 
overømfintlighetsreaksjon hos en pasient) med hensyn på alvorlighetsgrad og 
visshet/sannsynlighet 

 som så langt det er mulig baseres på bruk av internasjonale helsefaglige kodeverk 

 som relativt enkelt kan tilpasses norske forhold 

 som er mulig å ta i bruk høsten 2013 
 

2.2 KITH-rapport 42/03 EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, 
Praktiske forhold mv. 

KITH rapport 42/03 ”EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv.” 
inneholder funksjonelle krav og tilhørende tekniske standarder for en rekke typer viktige 
opplysninger som skal inngå i en elektronisk pasientjournal (EPJ). Viktige opplysninger er i 
kategoriene cave (legemiddelallergi), allergi, blodtype, tidligere sykdom, sykdom/tilstand i 
familien, NB! (andre spesielle forhold helsepersonell bør være oppmerksom på). I tillegg inngår 
pasientens reservasjoner og ønsker, informasjon som er gitt til pasienten, behov for hjelpemidler 
og andre praktiske forhold. 
Dokumentet inngår i en serie av standarder som beskriver hvordan forskjellige typer 
journalinnhold skal representeres i elektroniske pasientjournaler som er basert på EPJ-
standarden. Disse dokumentene er i utgangspunktet ikke ment å skulle benyttes frittstående. For 
å gi mening må de dokumenttyper mv. som her beskrives, settes inn i en sammenheng, f.eks. en 
kravspesifikasjon beregnet for en type bestemt virksomheter i helsevesenet. 
Dokumentet inneholder ikke detaljerte definisjoner på innholdsnivå av hva som ”viktig” og ”kritisk” 
informasjon, eller hvordan informasjon skal graderes. I de enkelte kategoriene (overskriftsnivå) 
registreres det helsefaglige innholdet i fritekst. 
EPJ-standarden danner basis for gjenbruk av informasjon til ulike formål, men det stilles få krav 
til medisinske og helsefaglige innholdet. Modellen kan ikke helt enkelt overføres til 
kjernejournalens behov.  
 

2.3 ”Oslomodellen” 2010 

”Oslomodellen” er basert på den svenske modellen benyttet i NPÖ (Nationell Patientöversikt) 
Varningsinformation. Hensikten var å benytte modellen i forbindelse med utvikling av en 
portalløsning ved sammenslåing av Oslo-sykehusene. Årsaken var at eksisterende tre EPJ 
systemer i Oslo-sykehusene hadde forskjellige modeller for kritisk informasjon, datakvaliteten var 
svak og data kunne ikke konverteres inn i nytt system. 
Modellen er en enkel tilpassing til norske forhold. Modellen har et skille mellom “kritisk” og “viktig” 
informasjon, og det er mulig å gradere ”visshet” og kilde til opplysningene. Det er struktur på 
kategoriene, attributter og legemiddelallergier, men problembeskrivelsene er basert på fritekst. 

http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____834.aspx
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____834.aspx


 

10 
 

Modellen er ikke i bruk i dag. En del tilpasninger til eksisterende EPJ-strukturer har gjort den noe 
mindre fleksibel. Den har ikke inkludert angivelse av sikkerhetsgrad. Modellen er spesielt 
tilpasset spesielt EPJ-systems begrensninger og ville kanskje vært annerledes uten disse 
begrensningene. 
 

2.4 Varningsinformation, (Sverige 2008)3 

Sjukvårdsrådgivingen i Sverige har i to faser gjennomført arbeid med å strukturere informasjon 
om overømfintlighetsreaksjon på legemidler (fase 1) og annen type kritisk og viktig informasjon 
(fase 2) som krever ekstra oppmerksomhet fra helsepersonell. Arbeidet ble gjort av 
helsemyndighetene i forbindelse med etableringen av Nationell Patientöversikt (NPÖ) i Sverige. 
Den forholder seg til RIV(Regelverk för Interoperabilitet inom Vård och omsorg) som er en 
spesifisering av nasjonal helse-it-arkitektur og krav til grensesnitt for integrasjon i henhold til 
denne. 
Modellen er en etablert standard i Sverige og brukes i det daglige i NPÖ i et landsting 
(Sörmland) sør for Stockholm. Helsepersonell i både spesialist- og primærhelsetjenesten 
dokumenterer kritisk informasjon i sitt EPJ, SYSteam Cross, og data hentes inn og vises i NPÖ. 
Det er ingen tilbakeføring til EPJ fra NPÖ ennå, men ingen andre landsting publiserer heller 
denne informasjonen. 
Modellen er hovedsakelig basert på strukturerte data. I modellen benyttes kodeverk og 
klassifikasjonssystemer som ICD-10, ATC og SNOMED CT. Modellen inneholder gradering av 
informasjon i forhold til ”visshet” og ”alvorlighet”, noe som bidrar til å øke presisjonen og gir 
mulighet for selektiv varsling for å unngå alert fatigue4. De medisinskfaglige farlige tilstandene er 
lett å skille ut spesielt. 
Modellen inkluderer også en varslingsfunksjon basert på Andreaskorset (figur 2). Dette for 
enklere visuelt å signalisere til helsepersonell om det finnes viktig og/eller kritisk informasjon og 
hvilken type informasjon det gjelder. Symbolet virker initielt noe komplisert, men gir en meget 
tydelig varsling når brukergrensesnittet for øvrig inneholder lite symboler og farger (figur 2). I 
NPÖ er hele GUI i grå- og blåtoner, de eneste fargene som vises er når omrisset av 
andreaskorset fylles som følge av at kritisk informasjon finnes. Det er også lett å se forskjellen på 
om det er lagret livstruende eller irriterende informasjon uten å måtte slå opp detaljer. 

 

 
Figur 2 Andreaskorset som symbol for Varningsinformation 

 
Modellen virker meget gjennomarbeidet. Den synes i stor grad å kunne imøtekomme 
kjernejournalens behov for strukturert kritisk og viktig informasjon.  

                                            
3
 RIV Informationsspecifikation Verkamhetsdokumentasjon för Varningsinformation Etapp 2, Slutrapport version 1.0, 2008-08-28 

4
 Considering the design and implementation of ALERTING SYSTEMS for e-prescribing in healthcare, Professor Judy Edworthy & Dr. Elizabeth Hellier, 

University of Plymouth November 2007 
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Ved referansebesøk hos Inera og CeHIS i Sverige februar 2012 bekreftes inntrykket av at 
modellen er gjennomarbeidet. En utfordring de pekte på var at man manglet et forvaltningsorgan 
for modellen, da kliniske behov endrer seg med tiden og mindre justeringer behøves.  
 

2.5 epSOS (2010)5 og Canadisk modell (2010)6 

epSOS modellen etableres for å skaffe full interoperabilitet mellom helsetilbydere i hele EU som 
tilbyr regionale eller nasjonale e-helsetjenester. Motivasjonen er EUs arbeid for å skaffe 
interoperabilitet på tvers av landegrensene. Modellen er i pilot i enkelte nasjoner innen EU i dag.  
epSOS modellen har den helsefaglige informasjonen som kjernejournal har behov for. Modellen 
er i stor grad basert på strukturerte data. Det er ingen støtte for gradering av informasjonen, så 
varsling blir noe komplisert. Visshetsgrad mangler, slik at det fremstår som om informasjonen må 
være bekreftet. Fleksibiliteten er moderat, og det er å forvente at endringer må gjøres i 
konsensus med EU.  
Canadisk modell 2010 er utviklet av Canada Health Infoway for utveksling av informasjon i 
regionale og nasjonale pasientjournaler i Canada. Modellen er basert på HL7 og utvikles via 
konsensusarbeid i et eget prosjekt. Det har ikke lykkes å avdekke om modellen er i faktisk bruk i 
dag. 
Modellen har kun strukturer for allergier, intoleranser og bivirkninger. Det er gradering av 
reaksjon og angivelse av sikkerhet ved dokumentasjonen.  Andre informasjonselementer som 
var tenkt inn i kjernejournal er utelatt.  
Å utrede nærmere, velge og evt. tilpasse en av disse modellene til norske forhold vil være svært 
ressurskrevende. Det vil være vanskelig å nå innen høsten 2013. 
 

2.6 Konklusjon 

”EPJ standardisering: Cave, Reservasjoner og ønsker, Praktiske forhold mv.” kan ikke anvendes 
direkte i forhold til kjernejournalens behov. Det krever mye arbeid med å avgrense, definere og 
strukturer det helsefaglige innholdet. 
”Oslomodellen” har vist at det er mulig å benytte NPÖ sin modell i Norge. Men modellen er ikke i 
bruk. En del tilpasninger til eksisterende EPJ-strukturer har gjort den noe mindre fleksibel. Videre 
har den ikke inkludert angivelse av sikkerhetsgrad.  Modellen er altså en tilpassing til et spesielt 
EPJ-systems begrensninger. 
epSOS modellen og den canadiske modellen krever mye utredning som grunnlag for beslutning. 
Valg av en av disse modellene vil kreve et stort utviklingsarbeid for å tilpasses til norske forhold. 
Innenfor kjernejournalens tidsrammer for fase 1 er ikke det mulig å gjennomføre. 
NPÖ sin Varningsinformation er i bruk i Sverige. Den er brukt som grunnlag for ”Oslomodellen”. 
Modellen synes i stor grad å kunne imøtekomme kjernejournalens behov i fase 1. Modellen 
virker å være både strukturert og fleksibel, slik at den kan gi nytte over tid og samtidig ivareta 
endrede behov 
Modellene er ikke på samme nivå og kan derfor ikke sammenlignes direkte. Man oppfatter at et 
valg av modell ikke er enten-eller, men heller at det er mulig å kombinere en modell for innhold 
og presentasjon med en annen modell for utveksling av informasjon. Ut fra en samlet vurdering 
av modellene synes det å være den svenske modellen som enklest kan tilpasses til norske 
forhold på kort sikt. 
  

                                            
5
 Smart Open Services for European Patients, D3.2.2 Final definition of functional service requirements – Patient Summary 

6
 Hjemmeside: http://wiki.hl7.org/index.php?title=Allergy_%26_Intolerance#Use_Cases_and_Storyboards 

http://wiki.hl7.org/index.php?title=Allergy_%26_Intolerance#Use_Cases_and_Storyboards
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3  Eva lue r ing  s teg  2  -  I n fo rmas jonskategor ie r  

3.1 Hovedprinsipper for informasjonskategorier i kritisk informasjon 

Det er valgt ut seks hovedkategorier av informasjon. Den svenske modellen 
”Varningsinformation” er grunnlaget for denne modellen. Modellen er tilpasset norske forhold, og 
det detaljerte innholdet innen hver hovedkategori avviker noe i forhold til den svenske modellen.  
Hovedkategoriene er: 
 

 Overfølsomhetsreaksjoner (allergier med mer)  

 Medisinsk tilstand 

 Pågående behandling 

 Endringer i vanlig behandlingsrutine 

 «Smitte» 

 Annen ikke-strukturert info (konvertert fra EPJ)  
 

Kategorien ”Overfølsomhetsreaksjon” kan inneholde informasjon om agens, type reaksjon og 
reaksjonens alvorlighetsgrad samt i hvilken grad årsaken(e) til reaksjonen(e) er verifisert 
(sikkerhet for at informasjonen er korrekt). 
 
Kategoriene ”Medisinsk tilstand” og ”Pågående behandling” kan inneholde informasjon om 
forhold som kan innebære en helserisiko hvis det ikke tas hensyn til i forbindelse med helsehjelp 
til pasienten. Tidligere komplikasjoner under anestesi som følge av forhold hos pasienten 
registreres under ”Medisinsk tilstand”. 
 
”Endringer i vanlig behandlingsrutine” inneholder informasjon om viktige forhold som ansvarlig 
helsepersonell eller pasienten selv har besluttet. Slike forhold kan ha betydning for hvilken 
helsehjelp pasienten skal få, ved at det må gjøres endringer i forhold til vanlige prosedyrer og 
retningslinjer.  
 
Informasjon om ”Smitte” er smittsomme sykdommer som kan ha betydning for valg av helsehjelp 
til pasienten, altså multiresistente mikrober som medfører konsekvenser for valg av antibiotika. 
Kategorien ”Annen ikke-strukturert info” er forbeholdt informasjon som er direkte importert fra 
andre systemer (gammel CAVE-info i fritekst med mer). Denne informasjonen bør ansvarlig lege 
ta stilling til å plassere i korrekt kategori ved første anledning.  
 
Til hver registrering og endring registreres dato, hvem som registrerer, helsepersonellkategori og 
endringsstatus. For elementer med kjent gyldighetstid (start og /eller stoppdato), for eksempel 
behandlingsløp, kan gyldighetsdatoer registreres.  Det er mulighet for å registrere kilde til 
informasjonen og et kommentarfelt for å utdype registeringen der det ellers kan oppstå 
misforståelser. Det bør være mulig å bekrefte informasjon som allerede er registrert etter 
samtale med pasienten, fordi det alltid vil bli økende usikkerhet knyttet til opplysningene når det 
er gått lang tid siden registrering. På samme måte kan man bekrefte at kritisk informasjon ikke 
finnes (negativ bekreftelse) for å synliggjøre at et tomt registreringsfelt virkelig skal være tomt og 
ikke bare er tomt fordi det ennå ikke er utfylt   
Til kategorien «overfølsomhetsreaksjoner» kan det også knyttes sannsynlighet/visshetsgrad, 
altså i hvilken grad opplysningen er bekreftet eller ikke. Sannsynlighet kan endres og med dette 
kan også mistanker avkreftes. Slik avkreftet mistanke er medisinsk viktig informasjon som må 
kunne lagres i kjernejournalen. 
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3.2 Kategorier 

3.2.1 Overfølsomhetsreaksjon  

a) Legemiddelreaksjon  
Her registreres alle legemiddelreaksjoner som kan være kritiske eller viktige. Dette 
gjelder også reaksjoner som ikke skyldes allergisk reaksjon slik som type B-bivirkninger. 
Dette er uforutsigbare reaksjoner, eksempelvis nyresvikt, alvorlige GI-blødninger osv, 
som skyldes legemiddelets ukjente farmakologiske virkninger.  Gradering av alvorlighet 
og sannsynlighet angis (se 3.3) 
 
b) Annen allergi eller overfølsomhetsreaksjon 
Eksempel: Viktig matvareallergi, latex-allergi osv. 

3.2.2 Medisinsk tilstand 

a) Anestesikomplikasjoner og andre tidligere behandlingskomplikasjoner som er betinget 
i forhold hos pasienten. 

b) Tilstand som kan være vanskelig å erkjenne i en akuttsituasjon og kan medføre 
alvorlige komplikasjoner eller feilbehandling dersom den overses. 

3.2.3 Pågående behandling  

a) Opplysninger om pågående viktige behandlingsløp  
Det gis om mulig opplysning om varighet av informasjonen (til og med – dato)  
Eksempelvis 

 Behandling med cytostatica 

 Immunhemmende/-modulerende behandling 

 Strålebehandling 

 Dialyse 

 LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) 
 

b) Implantater 
Eksempelvis:  

• Elektroniske implantater som pacemakere, ICD,cochleaimplantat, 
pumper , nevrostimulatorer med mer 

• Hjerteventiler 

• Viktige ortopediske implantater, proteser 

• Stenter 

• Annet (inkludert metallfremmedlegemer og clips i CNS og øye) 
 

Her kan også registreres viktige transplantater (eksempelvis nyretransplantasjon)  
 

3.2.4 Endringer i vanlig behandlingsrutine 

a) Begrensning av livsforlengende behandling 
b) Andre endringer av behandlingsrutiner 

3.2.5 Smitte 

a) Meldepliktige infeksjonssykdommer der sykdommen får konsekvens for valg 
av behandling til pasienten. 

3.2.6 Annen ikke-strukturell info 

a) Informasjon hentet inn fra CAVE-felt med mer i eksisterende systemer 
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3.3 Flagging av informasjon – kritisk eller viktig? 

Avhengig dels av informasjonselementets alvorlighetsgrad og dels av kategori vil informasjonen 
flagges som enten ”Kritisk” (medisinske varsler) eller ”Viktig” (til observasjon/nota bene). 
Dette gjør det mulig at en og samme type informasjon enten kan vises som ”kritisk” eller ”viktig”. 
Ved allergier eller overfølsomhetsreaksjoner vil alvorlighetsgradene basere seg på beskrivelsen 
av reaksjonen som har oppstått hos pasienten og mappes til kritisk eller viktig. Som «kritisk» 
varsles «alvorlig reaksjon/livstruende reaksjon», mens som ”viktige” varsles «mindre alvorlig 
reaksjon». Som eksempel skal anafylaksi på et medikament flagges som ”kritisk”, mens et 
begrenset hudutslett flagges som «viktig». Selv om et slikt utslett i seg selv er «mindre alvorlig», 
må det likevel varsel da det ved neste eksponering kan bli livstruende.  
Registreringer under ”Medisinsk tilstand” ” flagges som ”Kritisk”.  (Medisinsk tilstand kan i noen 
tilfelle flagges som «viktig», se nærmere beskrivelse i kapittel 4.2) Likeledes flagges som kritisk 
”Annen ikke-strukturell info” inntil denne er vurdert og omklassifisert av en behandlende lege. 
Registreringer i kategoriene «Pågående behandling, ”Endring i vanlig behandlingsrutine” og 
”Smitte” flagges som ”Viktig”. 
 

3.4 Bedømmelse av ”Overfølsomhetsreaksjon” i forhold til alvorlighet og 
sannsynlighet 

Innenfor kategorien ”Overfølsomhetsreaksjon” skal den som registrerer ta stilling til opplysninger 
om alvorlighet på den reaksjonen som har funnet sted. Det er ikke riktig å spå om fremtiden, men 
la det være opp til neste behandler å vurdere konsekvens av opplysningene på bakgrunn av 
blant annet pasientens behov, situasjon og risiko der og da.  
Den som registrerer skal også ta stilling til hvor sikker man er på at det er en sannsynlig 
sammenheng mellom den angitte årsaken og reaksjonen. 

3.4.1 Gradering av alvorlighet 

Kun alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som kan være relevante i en medisinsk akuttsituasjon 
skal registreres. Likevel må registrering av overømfintlighetsreaksjoner/allergier graderes. 
Gradering skal angi alvorlighet på den reaksjonen som har funnet sted. Beskrivelsen av faktisk 
hendelse er det eneste sikre fordi det er umulig å forutse om en «mindre alvorlig reaksjon» kan 
bli livstruende ved neste eksponering  
Å skille disse vil være nyttig for å avgjøre i hvilken grad opplysningene skal påvirke valg av 
behandling.  De forskjellige nivåer i helsetjenesten har forskjellig mulighet til å kunne takle evt. 
alvorlige hendelser. Således vil opplysningen om en «mindre alvorlig reaksjon» kunne resultere i 
at man i primærhelsetjenesten velger annen behandling, mens man på en intensivavdeling vil ha 
beredskap og mulighet til å kunne håndtere konsekvenser av en mulig overfølsomhetsreaksjon. 
Forslag til grader: 
 

a) Alvorlig reaksjon  
• Reaksjon som var potensielt livstruende eller har medført helseskade med en 

viss varighet 
b) Mindre alvorlig reaksjon 

• Reaksjon som var plagsom eller ubehagelig, men ingen fare for liv eller 
helseskade  
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3.4.2 Visshetsgrad /Bekreftet 

Med dette menes at den beskrevne reaksjon er observert eller dokumentert på en slik måte at 
det kan antas at det er sammenheng mellom beskrevet årsak og reaksjon. Hvor sannsynlig 
denne sammenhengen ansees å være skal graderes. 
 
Gradering av sannsynlighet (visshet): 
 

1. Mistenkt 
2. Sannsynlig 
3. Bekreftet  
4. Avkreftet 

 
Opplysningen skal registreres som ”bekreftet” hvis den er dokumentert med analyser inkludert 
provokasjonstest, utredning hos allergolog eller lignende.  
Opplysningen skal merkes som «sannsynlig» hvis sammenhengen er klart mer sannsynlig enn 
andre muligheter, men dokumentasjon som beskrevet under «bekreftet» mangler. 
«Mistenkt» er alle sammenhenger som ikke kan utelukkes, inkludert når klinisk observasjon ikke 
er entydig. 
Reaksjoner som oppstår under påvirkning av flere agens skal registreres som ”mistenkt” på alle 
dersom ikke det er overveiende sannsynlig eller bevist at reaksjonen skyldes ETT bestemt 
agens. 
Visshetsgrad skal endres i tråd med kunnskap om pasientens situasjon. En endring til status 
«avkreftet» betyr at overfølsomhetsreaksjonen har vært forsøkt bekreftet med 
laboratorieundersøkelser eller provokasjonstester, men at disse var negative og at pasienten 
mest sannsynlig ikke lider av dette.  
 
Feilregistrerte opplysninger skal ikke avkreftes, men slettes. 
 

3.4.2.1 Hvorfor vise «Avkreftet» informasjon? 

Når en mistenkt overfølsomhet blir avkreftet skal ikke lengre dette varsles som «kritisk» eller 
«alvorlig» og oppføringen blir inaktiv i forhold til slik varsling. (se kapittel 5) Opplysningen er 
likevel fortsatt en del av «kritiske informasjon» fordi «negativ bekreftelse» i denne 
sammenhengen er medisinsk viktig informasjon.  
En mistanke om alvorlig overfølsomhet som har vært registrert kan fortsatt stå aktiv i flere EPJ-
systemer etter at den er blitt avkreftet ett sted fordi det ikke er noen synkronisering av 
opplysningene mellom EPJ-ene. Når pasienten derfor kommer til et nytt behandlingssted og det i 
denne EPJ står oppført mistanke om en alvorlig allergi, og man i kjernejournalen IKKE finner 
denne allergien oppført (fordi den er avkreftet og slettet), vil det kunne føre til at man IGJEN fører 
mistanken inn i kjernejournalen selv om den altså er avkreftet av en annen behandler. Dermed 
vil det oppstå en «stafett» mellom behandlere som hhv avkrefter og fører tilbake en slik 
mistanke. Av denne grunn må neste behandler kunne se at det har vært ført en mistanke inn i 
kjernejournal som senere er blitt avkreftet.  
En «falsk» varsling av mistenkt allergi vil også kunne bety at man må velge behandling som ikke 
er optimal fordi man ikke har opplysning om at mistanken er avkreftet. 
En avkreftelse av en mistanke vil og kunne bety at reaksjonen som førte til mistanken er 
forårsaket av annen allergi som da er ukjent. Dette bør lede til økt forsiktighet. Et eksempel på 
dette er en pasient som får alvorlig reaksjon under narkose. Man registrerer mistenk allergi på 
narkosemiddelet, men denne mistanken blir senere avkreftet. Det er da viktig å være klar over at 
pasienten har reagert på noe ANNET som da er ukjent og det bør tas ekstra forholdsregler ved 
evt ny narkose.  
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3.4.3 Kilde til informasjon 

Det registreres om mulig kilde til informasjonen. Det er et generelt prinsipp at man bør oppgi hva 
som er kilde til den informasjonen som registreres. Forslag til mulige kildeangivelser: 

 
1. Pasientens egne opplysninger 
2. Pårørendes opplysninger 
3. Hentet fra tidligere journal 
4. Observert av behandlende lege 
5. Resultat av tester/analyser  
6. Annet 

 

3.5   Modellens samsvar med prop 89L «Proposisjon til Stortinget (forslag til 
lovvedtak) om Endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal 
kjernejournal m.m.)»7 

 
Tabell 1 viser hvordan den beskrevne modell er dekket av forarbeidet til lovens beskrivelse av 
kritisk info 
 

Foreslått modell Relasjon Prop. 89L  

Overømfintlighetsreaksjon / 
allergi  

Omfattes av… Opplysninger om helsehjelp som er 
kontraindisert (CAVE) og  
Allergiske reaksjoner 
 

Medisinsk tilstand  Omfattes av… Kroniske tilstander som kan medføre 
bevissthetsreduksjon eller annen redusert 
mulighet for å meddele  
Tilstander som kan forårsake akutt 
alvorlig forverring hvor tidsfrist for 
innsetting av riktig helsehjelp er kort eller 
tilstander hvor det er risiko for 
feilbehandling hvis tilstanden er ukjent 
(eksempler er blødersykdom, diverse 
alvorlige hjerte- og lungesykdommer, 
hypoparathyroidisme, Addisons med mer) 
Kjente medfødte eller ervervede anomalier 
som kan vanskeliggjøre diagnose eller gi fare 
for feildiagnose (eksempelvis malrotasjon, 
kjente ”normale” avvik i prøver/analyser) 
 

Implantat Er lik…. Implantat 

Endringer i behandlingsrutine  
Anestesikomplikasjoner 

Omfattes av...  Tidligere alvorlige komplikasjoner ved 
helsehjelp/undersøkelse (problemer under 
innledning av narkose, intubasjonsproblemer 
osv.) og  
Andre opplysninger av vesentlig betydning 
for helsehjelp til pasienten 
 

                                            
7
 Hjemmeside: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-89-l-20112012.html?id=678828 
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Pågående behandling  Er lik….. Opplysninger om pasient som er inne i et 
kritisk behandlingsløp (for eksempel 
pågående cytostaticabehandling, nylig 
transplantasjon ) 
 

 Smitte 
Annen ikke-strukturell info  

Omfattes av…. Andre opplysninger av vesentlig betydning 
for helsehjelp til pasienten  

 Tabell 1 
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4  Eva lue r ing  s teg  3 :  Da tagrunn lag ,  kod ing  og  
omfang av  in fo rmas jon  

4.1 Overfølsomhetsreaksjoner  

4.1.1  Legemiddelreaksjoner 

Hovedformålet med å registrere hypersensitivitetsreaksjoner er å forbedre grunnlaget for 
behandlers avgjørelser vedrørende valg av helsehjelp for pasienten og dermed bidra til bedret 
pasientsikkerhet.  
Tidligere alvorlige reaksjoner på legemiddelbehandling er en opplysning som kan være av 
avgjørende betydning når man skal velge videre behandling for pasienten og det er derfor viktig 
at slike opplysninger formidles via kjernejournalen.  
Kjernejournalen skal så langt det lar seg gjøre gi så nøytrale og faktiske beskrivelser som 
praktisk mulig. Man ønsker ikke at kjernejournalen skal tolke eller gjøre vurderinger av 
opplysningene, da slike vurderinger vil avhenge av den aktuelle situasjon. Tradisjon de siste tiår 
har vært å bruke begrepet «CAVE» «Cave» er imperativsformen av det latinske verbet «caveō» 
og betyr «vokt deg for» eller «pass deg for»8I praksis tolkes dette som et påbud om at 
behandlingen er kontraindisert. Man har i kjernejournal valgt å ikke benytte begrepet «CAVE». 
Hvorvidt en opplysning om tidligere hypersensitivitetsreaksjon vil medføre at behandler i neste 
omgang ikke vil velge å benytte dette legemiddelet vil variere utfra den aktuelle 
behandlingssituasjon og indikasjon. Det er også observert at man på enkelte kurveark bruker 
CAVE og allergi om forskjellige felter, mens større tilfang av utenlandske EPJ-systemer bruker 
andre begrep. Å ikke benytte CAVE som begrep er et bevisst valg for å skille den nye 
kategoriseringen fra den gamle, og vil kreve noe ekstra opplæring.  
Kjernejournalen skal derfor så langt det lar seg gjøre beskrive hva som har skjedd, dvs. mistenkt 
agens, reaksjonen som pasienten fikk, alvorlighetsgrad samt hvor sikker denne informasjonen 
er. Kjernejournalen skal ikke gi føringer for hvilke konsekvenser dette skal ha i senere 
situasjoner, det vil måtte avgjøres av ansvarlig behandler i hver enkelt situasjon. Vi vil imidlertid 
åpne for at kjernejournalen kan inneholde opplysninger om hvordan et problem er blitt løst eller 
råd om mulige alternative behandlinger da det er vist ved studier at denne type informasjon er av 
stor betydning for at man endrer planlagt behandling. 

 

4.1.1.1 Valg av kodeverk for registrering av legemiddelreaksjoner 

Mulige kodeverk som har blitt vurdert er:  
1. ATC  Anatomical Therapeutic Chemical classification system 

ATC-kodeverket kan klassifisere det aktuelle preparat. ATC-kodeverket er også sentralt i 
FEST (Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte; register over legemidler) og benyttes i de 
aller fleste forskrivningsmoduler i EPJ-systemene. Preparater med samme virkestoff fra 
forskjellige leverandører vil ha samme ATC, men det vurderes ikke som ulempe i 
beskrivelsen. Derimot kan det være et problem at samme virkestoff kan finnes i flere 
forskjellige ATC-koder. 
ATC-kodeverket er hierarkisk noe som er en stor fordel ved usikre opplysninger. Det vil 
bety at dersom man ikke er sikker på eksakt hvilket preparat pasienten hadde fått 
reaksjon på, kan man angi hvilken medikamentgruppe som man vet preparatet tilhører.  
 

                                            
8
 Myren et al; Vakthund i journalen, Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1486 – 7 



 

19 
 

 
2. Varenummer  

Varenummer er et felt i FEST. Det klassifiserer også forskjeller på identiske produkter fra 
forskjellige leverandører. Dette registeret er imidlertid ikke så konsekvent som ATC og 
varenummer for samme preparat kan endres. Det vurderes derfor ikke som egnet.  
 

3. Virkestoff 
Virkestoff-id finnes  i FEST for alle aktuelle legemidler. Bruk av virkestoff-id gjør at 
preparater med samme virkestoff kan identifiseres selv om de finnes under forskjellige 
ATC-koder. Preparater med flere virkestoffer må imidlertid registreres med alle 
virkestoffkodene dersom man ikke vet hvilket av virkestoffene som pasienten har reagert 
på dersom man skal bruke virkeskoff-id som eneste kodeverk  Likeledes må man 
registrere eventuelle tilsetningsstoff som «virkestoff» dersom man tror det kan være et 
agens i reaksjonen (eks. benzalkon i øyendråper) Største ulempe med virkestoff alene er 
problemet med å registrere grupper av virkestoffer når eksakt virkestoff er ukjent (eks. 
«ACE-hemmere»)  
 

4. Merkevare 
Merkevare-id er en klassifisering av det enkelte legemiddelpreparat i FEST. Dette 
identifiserer hvilket konkret preparat det gjelder og inkluderer dermed opplysninger om 
virkestoff og hjelpestoffer. Dersom man vet konkret hvilket legemiddel pasienten har 
reagert på vil en registrering av legemiddelmerkevare-id kunne gi eksakte opplysninger 
om dette i ettertid. Dessverre er ikke merkevare-id et etablert kodeverk og det er ingen 
internasjonal enighet om koder. For at dette skal kunne brukes for å utveksle informasjon 
mellom systemene må merkevare-id etableres som et nasjonalt kodeverk. 
 

5. Snomed CT 
Snomed CT er et internasjonalt klinisk terminologikodeverk. Dette kan også benyttes til å 
beskrive og strukturere legemiddelreaksjoner. Spesielt i Danmark har man gjort et stort 
arbeid med dette. Norge er ikke med i Snomed CT-samarbeidet internasjonalt (med 
unntak av patologikoder) og det er liten erfaring i bruk av kodeverket i denne 
sammenheng i Norge. Snomed CT er derfor heller ikke integrert i FEST og det ville krevd 
mye arbeid og formaliteter å inkorporere dette kodeverket.  

 

4.1.1.2 Vurdering og konklusjon for legemiddelreaksjoner 

ATC-kodeverket beskriver aktuelle preparat dersom man godtar at identiske preparater fra 
forskjellige leverandører kan kodes likt. En svakhet ved ATC-kodeverket brukt alene er at det 
finnes ATC-koder med flere virkestoff hvor et eller flere kan variere.  99 % av alle 
legemiddelreaksjoner er knyttet til virkestoffet i preparatet, men dersom man registrerer 
virkestoffkoden alene kan man miste opplysningen om hva slags formulering pasienten reagerte 
på. Det kan tenkes situasjoner hvor f.eks. lokal reaksjon på en øyendråpe ikke nødvendigvis 
betyr at man også reagerer på samme virkestoff i tablettform og omvendt. For også å holde seg 
til prinsippet om en nøytral beskrivelse vil ATC-kodeverket være nærmest til å gjøre dette. Dette 
kodeverket er også det eneste som muliggjør en upresis registrering, dersom man for eksempel 
vet at pasienten reagerte på en ACE-hemmer, men ikke hvilken, man kan registrere på et ATC-
nivå som inkluderer alle ACE-hemmere. Det samme gjelder dersom pasienten reagerer på flere 
preparater innen samme gruppe og man antar at dette er en gruppe-effekt. Dette er vanskelig å 
oppnå med registering på virkestoff eller varenummer. Dersom man sammen med ATC-
kodeverket også registrerer legemiddelmerkevare-id dersom det registreres en reaksjon på et 
konkret legemiddel, vil disse to kodene sammen kunne løse de fleste kliniske behov for 
registrering. 
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Med slik registrering får EPJ og forskrivningsmodulene kontroll med all beslutningsstøtte som 
kan baseres på ATC-koden og merkevare-id. Man vet at registrering av enkelte ATC-koder bør 
gi varsling også på preparater med andre ATC-koder, det kan f. eks. være 
kombinasjonspreparater med flere virkestoff, eller det kan være andre ATC-grupper med samme 
virkestoff. Det vil også være situasjoner hvor reaksjon på ett preparat betyr at man sannsynligvis 
ikke skal forskrive preparater med beslektet virkestoff (kryssreaksjoner), men med denne 
registreringspraksis kan forskrivningsmodulen/EPJ tilby denne informasjonen i en 
beslutningsstøtte basert på ATC-informasjonen. Dette betinger imidlertid at det bygges opp et 
register over slike «kryssreaksjoner» og krysskoblinger mellom ATC-koder med samme 
virkestoff. Inntil et slikt register er på plass kan eventuelt kjernejournalen tilby registering av 
virkestoff-id og presentere denne for EPJ. Siden FEST inneholder både virkestoff id og ATC-
kode for hvert legemiddel vil  beslutningsstøtte uansett kunne realiseres. Med denne 
registreringspraksisen griper ikke kjernejournal inn i denne beslutningsstøtten til forskriver, men 
formidler i stedet kun grunnlaget (ATC-koden eventuelt sammen med merkevare-id der denne er 
kjent, eller alternativt virkestoff-id) som skal til for at forskrivningsmodul/EPJ kan tilby 
beslutningsstøtte. En del av ATC-kodeverkets svakheter brukt alene omgås ved at i de tilfeller 
hvor legemiddelets navn er kjent kan bruker registrere legemiddelnavnet og kjernejournal lagrer 
både aktuell ATC-kode, merkevare-id og aktuelle virkestoff (og evt. aktuelle hjelpestoffer). 
Dermed kan en beslutningsstøttemodul i EPJ senere hente all nødvendig informasjon fra 
kjernejournalen. 
 
Konklusjon: Kjernejournal bør primært tilby bruker å registrere legemiddelnavnet (strukturert 
ved søk i FEST) der dette er kjent. Kjernejournalen lagrer dette strukturert (kodet)  og kan i 
ettertid presentere aktuell ATC-kode samt merkevare-id og virkstoff til EPJ for beslutningsstøtte. 
Dersom aktuelt legemiddelnavn ikke er kjent kan man registrere kun aktuell ATC-kode, evt på 
overordnet nivå. Dette gir mulighet til å registrere strukturert også på usikker informasjon 
(Eksempel: Vet man at pasienten reagerte på et kontrastmiddel gitt under MR-undersøkelse, 
men ikke eksakt hvilket som ble brukt, kan man registrere overfølsomhet på ATC-kode V08C 
«Kontrastmidler for MR» inntil man har skaffet nærmere informasjon om aktuelle kontrastmiddel.) 
Som en siste mulighet kan man registrere virkestoffet (etter strukturtert søk) der dette finnes i 
forskjelling ATC-grupper og pasienten forventes å reagere på alle disse. 
 
 

4.1.2 Andre reaksjoner/allergier 

Vi har i utredning av dette temaet hatt møter med Matvareallergiregisteret og innhentet 
opplysninger fra Kosmetikkbivirkningsregisteret9  
I tillegg har vi sett på flere databaser som omfatter beskrevne allergener. Den engelske 
databasen The Allergen Database10  er bl.a. vurdert. Den viser seg å være for detaljert for 
praktisk bruk i kjernejournal. Eksempelvis er peanøttallergi registrert med hele 10 forskjellige 
koder.  
Etter samtale med matvareallergi-registeret viser det seg at det er et svært begrenset antall 
allergener som står for majoriteten av alle alvorlige reaksjoner. Matvareallergiregisteret har 
plukket ut noen få allergener som står for mer enn 95 % av alle alvorlige reaksjoner. Vi ønsker 
derfor å utvikle en egen «kortliste» med utgangspunkt i disse allergenene. Listen vil 
nødvendigvis måtte vedlikeholdes videre etter hvert som man innhenter erfaringer med bruk av 
kjernejournal. Forslaget til kortliste er beskrevet nedenfor. Siden kortlisten for allergener ikke gir 
den fulle fleksibiliteten, må det være mulighet for å registrere kommentar i fritekst. Disse 
kommentarene må spesielt overvåkes, slik at kortlisten kan tilpasses det faktiske behov. Det må i 
tillegg registreres alvorlighet (i form av reaksjonstype) og sannsynlighetsgrad for at 
informasjonen er korrekt slik som for legemiddelreaksjoner.  

                                            
9
 Hjemmeside:www.fhi.no 

10
 Hjemmeside: allergen.csl.gov.uk 
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For å unngå unødige registreringer og «alert fatigue» er det ønskelig at helsepersonell kun 
registrerer de mest alvorlige reaksjonene. Et forslag til retningslinje for registrering er:  
 
  
 
 
 
 
 
Forslag til kortliste over viktige allergier: 
 

• Melk 
• Egg 
• Hvete 
• Skalldyr 
• Fisk 
• Erter 
• Soya 
• Lupin 

• Bukkehornkløver 
• Peanøtt 
• Andre nøtter enn peanøtter 
• Valmuefrø 
• Insektgift  
• Latex 
• Annen viktig allergi (spesifiseres i fritekst) 

 

 

4.1.3 Reaksjonstyper 

Den internasjonale (EAACI og WAO) definisjonen av hypersensitivitet er: «Objektivt registrerte 
symptomer etter eksponering for et definert stimulus som tåles av normale/friske personer i 
samme dose».  
 
Det er viktig å registrere strukturert hvilken type reaksjon pasienten hadde på det allergen som 
oppgis. En slik registrering gir mulighet til å angi alvorlighet på hendelsen mer ensartet enn om 
dette blir registrert i fritekst. Det viser seg at leger vurderer de enkelte reaksjonsformer av 
forskjellig alvorlighet til tross for relativt identiske situasjoner. En strukturert registrering av 
reaksjonstype vil derfor kunne muliggjøre en standard anbefaling for alvorlighetsvurdering.  
 
Definisjonen av overfølsomhet/hypersensitivitet omfatter både allergiske reaksjoner og type B-
bivirkninger, dvs. bivirkninger som skyldes legemiddelets ukjente farmakologiske virkninger. De 
reaksjonstyper som må kunne registreres må derfor omfatte både allergiske reaksjoner og de 
viktigste alvorlige type B bivirkninger.  Registrering av hypersensitivitets-reaksjoner på legemidler 
viser at hudreaksjoner er dominerende11. Listen over reaksjonstyper vil derfor måtte inneholde 
mer detaljering innenfor hudreaksjoner enn andre organsystemer.  
  
 
Forslag til liste over reaksjonstyper: 
 

• Anafylaksi 
o Anafylaktisk reaksjon = Plutselig oppstått reaksjon fra minst 2 organsystemer 

• Reaksjoner fra sirkulasjonssystemet 
o Blodtrykksfall 
o Alvorlig arytmi 

• Reaksjon fra åndedrettsapparatet  
o Larynxødem 
o Astma 
o Uspesifisert tung pust 

 

                                            
11

 Presentasjon av Bernstein og Greibe, e-sundhedsobservatoriet 2012, DK 

Her skal kun registreres allergier som kan ha alvorlig konsekvens i en 
behandlingssituasjon dersom allergien er ukjent. Kun alvorlige allergier relevante i en 
medisinsk akuttsituasjon skal registreres. 
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• Reaksjon fra sentralnervesystemet 
o Alvorlig påvirket bevissthetsgrad/forvirring m.m. 
o Generaliserte kramper  

• Reaksjon fra hud/slimhinner 
• Angioødem/ Alvorlig generalisert urticaria 
• Andre alvorlige hudreaksjoner som Stevens–Johnson syndrom, Epidermiolyse, 

alvorlige bulløse reaksjoner, vaskulitter m.m. 
• Mindre alvorlig hudreaksjon som kløe/hevelse/begrenset urticaria/erytem 
• Irritasjon i øyne, nese, hals 

• Reaksjon fra GI-traktus 
o Oppkast/ Diaré /mavesmerter 

• Andre reaksjoner 
o Leversvikt/redusert leverfunksjon  
o Nyresvikt/redusert nyrefunksjon 
o Blod: aplasier/dysplasier/cytopenier 
o Rabdomyolyse 
o Annen alvorlig reaksjon  
o Annen mindre alvorlig reaksjon 

 
 

4.1.4 Forholdet mellom reaksjonstyper og alvorlighetsgrad 

Gradering av alvorlighet skjer etter hvilken type reaksjon pasienten har hatt. Ut fra hvilken grad 
av alvorlighet reaksjonen klassifiseres i, flagges informasjonen som ”kritisk” eller ”viktig”. Enkelte 
reaksjonstyper har en fast alvorlighetsgrad, mens andre har et utgangspunkt som kan overstyres 
av registrerende lege. Dette i tråd med normal medisinsk variasjon. Gradering av alvorlighet er 
nødvendig for å kunne beskrive den reaksjonen som har funnet sted korrekt. Man må likevel 
være oppmerksom på at «mindre alvorlig» reaksjon ved neste eksponering kan resultere i en 
kritisk eller livstruende reaksjon. Graderingen er således kun beskrivende for hva som har funnet 
sted og ikke for hvordan dette skal håndteres ved neste eksponering. 

 
 
 
 

Tabell 2 Grad av alvorlighet – veiledende tabell   (A=Alvorlig MA=Mindre alvorlig)  

Navn  Alvorlighets- 
grad 

Beskrivelse 

Anafylaksi 
 

  

Anafylaktisk reaksjon A Plutselig oppstått reaksjon fra 2 eller flere 
organsystemer skal registreres som anafylaksi 

Reaksjon fra 
sirkulasjonssystemet 

  

Blodtrykksfall A Plutselig fall i blodtrykk som ikke kan forutsees utfra 
kjente farmakologiske egenskaper  

Alvorlig arytmi A Inkluderer alvorlige ventrikulære rytmer, hjertestans, 
alvorlig AV-blokk og forlenget QT-tid 

Reaksjon fra 
åndedrettsystemet 

  

Larynxødem 
 

A Inkluderer akutte alvorlige hevelser i øvre luftveier 

Astma 
 

A (evt. MA) Alvorlig obstruksjon i nedre luftveier 

Uspesifisert tung pust A (evt. MA) Objektiv stridor/dyspnoe som ikke kan klassifiseres 
som larynxødem eller astma 
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Reaksjon fra 
sentralnervesystemet 

  

Påvirket 
bevissthet/forvirring 

A (evt. MA) Inkluderer bevisstløshet. Reaksjonen må ha oppstått 
på legemiddeldose som normalt ikke gir slik reaksjon 

Generaliserte kramper A Inkluderer alvorlige extrapyramidale reaksjoner. 
Kramper som antas å være funksjonelle registreres 
ikke 

Reaksjon fra hud/slimhinner 
 

  

Angioødem/alvorlig 
urticaria 

A Hevelser i ansikt/lepper/øyelokk og/eller generalisert 
alvorlig urticaria. Begrenset urticaria uten noen 
allmenn påvirkning registreres som «mindre alvorlig 
hudreaksjon» 

Andre alvorlige 
hudreaksjoner 

A Inkluderer bl.a. Stevens-Johnsons syndrom, 
epidermolyse, vaskulitter, alvorlige bulløse hudlidelser 
m.m. 

Mindre alvorlig 
hudreaksjon 

MA Inkluderer kløe, lokal hevelse, begrenset urticaria og 
erytem 

Irritasjon fra øyne, 
nese, hals 

MA Gjelder kun irritative reaksjoner. Reaksjoner som gir 
tydelig pustebesvær registreres som «reaksjon fra 
åndedrettsystemet» 

Reaksjon fra GI-traktus 
 

  

Oppkast/diare/mave-
smerter 

MA (evt. A) Alle gastrointestinale reaksjoner som ikke kan 
forventes utfra legemiddelets kjente farmakologiske 
egenskaper 

Andre reaksjoner 
 

  

Leversvikt/redusert 
leverfunksjon 

A (evt. MA) Påvirket leverfunksjon som ikke kan forventes utfra 
legemiddelets kjente farmakologiske egenskaper i 
normal dose 

Nyresvikt / redusert 
nyrefunksjon 

A (evt. MA) Påvirket nyrefunksjon som ikke kan forventes utfra 
legemiddelets kjente farmakologiske egenskaper i 
normal dose 

Blod: Aplasier / 
dysplasier/cytopenier 

A Alle alvorlige endringer i blodbildet som ikke kan 
forventes utfra legemiddelets kjente farmakologiske 
egenskaper i normal dose 

Rabdomyolyse A (evt. MA) Rask nedbrytning av skjelettmuskulatur som ikke kan 
forventes utfra legemiddelets kjente farmakologiske 
egenskaper i normal dose 

Annen alvorlig 
reaksjon 

A Annen reaksjon som har vært livstruende eller gitt 
alvorlig helseskade. Husk å spesifisere i fritekst 

Annen mindre alvorlig 
reaksjon 

MA Annen reaksjon som var plagsom for pasienten men 
uten alvorlig helseskade. Husk å spesifisere i fritekst 

Tabell 2 Grad av alvorlighet – veiledende tabell   (A=Alvorlig MA=Mindre alvorlig)  
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4.2 Medisinsk tilstand 

I kjernejournalen skal det kunne registreres medisinske tilstander som ansees som 
kritiske.(Diagnoser, syndromer, fysiologiske og psykisk tilstander osv). Det er i modellen for 
kritisk info definert to underkategorier: 

 Anestesikomplikasjoner og andre tidligere behandlingskomplikasjoner som er betinget i 
forhold hos pasienten. 

 Tilstand som kan være vanskelig å erkjenne i en akuttsituasjon og kan medføre alvorlige 
komplikasjoner eller feilbehandling dersom den overses. 

 

4.2.1 Anestesikomplikasjoner og andre tidligere behandlingskomplikasjoner 
som er betinget i forhold hos pasienten 

Å gi anestesi er en risikabel prosedyre som i seg selv ikke har noen medisinsk gevinst. Risikoen 
bør derfor være lavest mulig.12 Risikoen reduseres ved å ta forholdsregler i form av alternativt 
utstyr, endret prosedyre eller økt bemanning tilpasset forventede komplikasjoner. De forventede 
komplikasjonene kan oppfattes på bakgrunn av informasjon om kjente lidelser og symptomer, 
men også om pasienten har hatt komplikasjoner ved anestesi tidligere.  
 
Internasjonalt er det anerkjent å ha et anestesiproblemkort som oppsummerer disse viktigste 
komplikasjonene.13 Kortet gis til pasienten, som bes om å bære det på seg og å vise det til leger 
ved planlagte tiltak. Kjernejournal vil kunne bistå i denne varslingsrutinen, ved at informasjonen 
på kortet gjøres tilgjengelig elektronisk.  Enkelte av informasjonselementene på kortet er allerede 
dekket av andre områder i «kritisk informasjon», slik som allergier og medisinsk tilstand. Det vil 
være naturlig å vise informasjon fra disse andre kategoriene samlet for å gi en helhetlig 
fremstilling av informasjonen på anestesiproblemkortet. 
 
Det finnes ICD-10 koder for intubasjonsproblem og andre problemer ved anestesi. En slik 
kobling vil være viktig for senere interoperabilitet. Samtidig er det en kobling til medisinsk 
tilstand. Intubasjonsproblem kodes som ICD-10 T88.4 Mislykket eller vanskelig intubasjon. Andre 
problemer med anestesi kodes som ICD-10 T88.5 Andre komplikasjoner ved anestesi. 
 
Anafylaksi ved anestesi er eget punkt på anestesiproblemkortet. De viktigste allergener er 
perifert virkende nevromuskulære blokkere, lateks, antibiotika og klorheksidin.14 Alle disse kan 
dokumenteres i området Overfølsomhetsreaksjon, og behandles ikke videre her. 
 
Det svenske anestesiproblemkortet er noe mer omfattende enn det norske. Blant annet 
registreres malign hypertermi og flere tilstander. Disse tilstandene er sjeldne og livstruende.15 I 
denne informasjonsmodellen skal disse tilstandene registreres som Kritisk medisinsk tilstand i 
kjernejournal. Kjernejournal har derfor lagt seg på samme linje som finnes i landet fra før og tar 
registreringen ut fra dette kapitlet. 
 

 

                                            
12

 Botney R. Improving patient safety in anesthesia: a success story? Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 71: S182 – 6. 
13

 Hjemmeside: http://www.nafweb.no/index.php?catid=7:ny-pa-nafweb&id=80:problemkort&option=com_content&view=article 
14

 Anafylaksi under anestesi A B Guttormsen et al Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130:503-6 
15

 Narkosens egen sykdom S C Høymork Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:119 
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Figur 3: Det norske anestesiproblemkortet, Ref Norsk anestesiologisk forening 

 

 

Figur 4 Det svenske anestesiproblemkortet 

 
 
Kjernejournalen bør derfor inneholde mulighet for å registrere:  
 

 Intubasjonsproblem (ICD-10 T88.4 Mislykket eller vanskelig intubasjon) 
o Gradering av anatomisk tilgjengelighet for intubasjon (Cormack & Lehane) 

1. Grad 1: Stemmebånd synlig 
2. Grad 2: Bakre del av introitus kan sees 
3. Grad 3: Bare epiglottis synlig 
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4. Grad 4: Epiglottis ikke synlig 
5. Andre intubasjonsproblemer  

 Spesifiser  
o Kan ventileres på maske?  

1. Ja, lett 
2. Ja, med besvær 
3. Nei 
4. Ikke angitt 

o Hvordan problemet ble løst  
 Spesifiser  

 Medikamentallergi [Vises og registreres strukturert under Overfølsomhetsreaksjon] 

 Medisinsk tilstand [Vises og registreres strukturert under Medisinsk tilstand] 

 Andre problemer ved anestesi 
o Spesifiser  

 
 

 

Figur 5 Gradering av innsynsforhold til larynx ved direkte laryngoskopi etter Cormack & Lehane
16

,
17

  

 

4.2.2 Tilstand som kan være vanskelig å erkjenne i en akuttsituasjon og kan 
medføre alvorlige komplikasjoner eller feilbehandling dersom den overses. 

Denne kategorien er det vanskelig å konkretisere nærmere. Det er gjort litteratursøk uten at man 
har funnet tilfredsstillende studier som berører dette temaet på en slik måte at det kan danne 
grunnlag for registering i kjernejournalen. Heller ikke kjernejournalprosjektene i våre naboland 
har klart å lage definerte lister over hvilke tilstander som skal inkluderes her.  
Det nærmeste man kommer er klassifiseringen «ASA» som dokumenteres ved blant annet 
anestesitilsyn før operasjon. Forfatterne i 1941 hadde samme utfordring den gangen18. Formålet 
var å klassifisere fysisk tilstand med tanke på å skape et ensartet system for statistisk analyse. I 
praksis brukes det i dag til å angi anestesiologisk risiko selv om en rekke andre faktorer vil 
påvirke dette, slik som type inngrep, kirurgisk variasjon m.m. I tillegg endrer ASA-klassifiseringen 
seg med akutt sykdom, slik at en ASA-klassifisering er et øyeblikksbilde. 
Årsaken til dette er at medisinen er relativ, altså at statisk informasjon som er kritisk å vite om i 
en konkret situasjon, ikke trenger å være det i en annen. Man vet ikke før endelig diagnose er 
satt og verifisert, om informasjonen var kritisk.  
Andre lidelser kan også ha et naturlig spenn fra bagatellmessige eller periodevise irriterende 
plager, til livstruende sykdom – et typisk eksempel er astma.  
Det er derfor naturlig at alle tilstander kan registreres, men kun et utvalg varsles som kritiske. 
Man oppnår dermed full medisinsk fleksibilitet for å unngå at enkelte pasienter ikke får sine 
kritiske tilstander registrert og samtidig reduseres risikoen for «alert fatigue» – at helsepersonell 

                                            
16

 Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. Anaesthesia 1984; 39: 1105–11. 
17

 Hvordan oppnå fri luftvei? Bjerkelund et al Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 507-10 
18

 Saklad M. Grading of patients for surgical procedures. Anesthesiology 1941; 2:281-4 
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ikke leser informasjonen fordi det er for mange falske positive varsler.19 Det må også tas høyde 
for at en vid registrering av kritisk informasjon i kjernejournalen kan være nyttig i tilfeller der 
helsepersonell ikke følger lokale prosedyrer eller handler uforsvarlig.20  

 

4.2.2.1 Avgrensning mot pasientens komplette sykehistorie 

I mange tilfeller vil det være viktig for rett diagnose å vite pasientens komplette sykehistorie. 
Kjernejournal har ikke lovhjemmel for å lagre slike opplysninger uten betingelser. 
Ekspertgruppen mener dette er en svakhet med kjernejournal, og det bør jobbes for å endre 
dette. 

4.2.2.2 Avgrensning mot familiær disposisjon for sykdom 

Alvorlig sykdom i familien, inkludert arvelige lidelser, omfattes ikke av kritisk informasjon selv om 
det kan inngå i definisjonen på tilstand. Enkelte ganger kan familiær disposisjon sette 
helsepersonell på sporet av rett diagnose.  

 

4.2.2.3 Detaljering av kritiske diagnoser 

Det finnes en del tilstander, oftest sjeldne, som opplagt fyller kriteriene for inklusjon. Videre er 
det en rekke tilstander som kanskje burde vært registrert, og til slutt noen som kun skal 
registreres unntaksvis. Siden det ikke finnes noen komplett liste over tilstander som bør 
registreres som «kritiske» i forhold til definisjonen over, har kjernejournalprosjektet valgt å foreslå 
en løsning i kjernejournalen hvor man legger opp til at brukerne kan registrere tilstander som de 
selv mener fyller kriteriene etter nærmere retningslinjer. Det er også å forvente at listen må 
tilpasses behovene over tid ved at diagnoser legges til eller fjernes.  
Registreringsflyt er illustrert i figur 6  

 

Figur 6  Logikk ved registrering av kritisk diagnose 

 
Man kan registrere en vilkårlig medisinsk diagnose/tilstand som «kritisk diagnose». 
Registreringen skjer med fritekstsøk. Søket skjer i «absoluttlisten, og i diagnosekodeverket ICD-

                                            
19
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10 inkludert synonymer og vanlige norske sykdomsnavn, slik det også kan gjenfinnes i ICPC 2 
som benyttes i primærhelsetjenesten. 
Dersom den registrerte diagnose/tilstand tilhører «absoluttlisten», dvs. liste over 
forhåndsdefinerte tilstander som  fyller kriteriene, blir tilstanden registrert og varsles som kritisk i 
kjernejournal. 
Dersom diagnosen IKKE tilhører denne listen blir bruker bedt om å begrunne hvorfor tilstanden 
er kritisk ved å velge et eller flere elementer i liste over konsekvenser av tilstanden (se 
nedenstående liste) Kan bruker angi minst ett valg her blir tilstanden registrert og varsles som 
viktig i kjernejournal. Dersom bruker IKKE kan angi minst ett valg i listen får han anledning til å 
begrunne registreringen i et fritekst-felt.  
 
I begge de 2 sistnevnte tilfeller (dvs. når tilstanden ikke er å finne på «absoluttlisten») blir det gitt 
et varsel om registreringen til kjernejournalens forvaltningsenhet. Her samles de aktuelle 
registeringene i anonymisert form og vil bli lagt frem for en faggruppe som vurderer som de 
aktuelle tilstandene skal inkluderes i «absoluttlisten» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fordelen med en slik metode er at man gradvis får bygget opp en liste over tilstander som 
klinikerne mener er å anse som «kritiske» i henhold til definisjonen. Det gjør det mulig å tilpasse 
listen etter faktisk klinisk behov og ikke kun etter teoretiske vurderinger. Det er essensielt at 
denne type varslinger hele tiden utvikles i tråd med kunnskap og praksis. 
 
Et usikkerhetsmoment er i hvor stor grad klinikerne tar seg bryderiet med å registrere kritiske 
diagnoser i kjernejournal. Konseptet vil gi mest nytte hvis datakvaliteten er høy, altså at de fleste 
pasienter med kritiske diagnoser har disse registrert i kjernejournal. Falske negative, det at 
pasienten har en kritisk lidelse som ikke er registrert, kan redusere tilliten til kjernejournalen.  
 

4.2.3 Forslag til liste over kritiske tilstander som   bør registreres i 
kjernejournal («Absoluttlisten»)  

Listen nedenfor er et utgangspunkt og må fortløpende oppdateres med erfaring og behov i tråd 
med bruk av kjernejournal og medisinsk utvikling. 

 

Tabell 3 – liste over medisinske tilstander som absolutt alltid skal registreres i kritisk informasjon 

Begrep Synonyme søkeord Samsvarende ICD-10 
koder 

Begrunnelse 

Malign hypertermi Ondartet hypertermi 
Hypertermi under 
anestesi  

T88.3 Ondartet 
hypertermi som skyldes 
anestesi  

Malign hypertermi er en 
plutselig reaksjon på enkelte 
narkosemidler som kan være 
livstruende. De som har hatt 
malign hypertermi må unngå 
utløsende agens i fremtiden. 

Tilstanden må være vanskelig å erkjenne og i tillegg kunne gi minst en av følgende:  
 

1. Kan påvirke bevissthetsgrad 
2. Kan gi alvorlig påvirkning av respirasjon 
3. Kan gi blødningstendens 
4. Kan gi sirkulasjonssvikt 
5. Fare for problem under narkose 
6. Fare for komplikasjoner under kirurgi 
7. Fare for livstruende komplikasjon hvis legemiddel-behandling endres 
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Fibrodysplasia 
ossificans 
progressiva 

Myositis ossificans 
Stone Man Syndrome 
FOP 
Progressiv fibrodysplasi 
Progrediererende 
myositis ossificans 

M61.1 Myositis 
ossificans 
progressiva/Fibrodyspla
sia ossificans 
progressiva 

En bindevessykdom der 
skadet muskelvev omdannes 
til benvev i stedet for å 
tilheles, eksempel ved 
intramuskulære injeksjoner og 
kirurgi. Det kan være 
intubasjonsvansker og hjerte- 
og lungeproblemer. 

Hypoparatyreoidis
me 

Hypoparathyreoidisme 
Hypoparathyreoidismus 

E20 Hypoparatyreoidism
e 
E20.0 Idiopatisk 
hypoparatyreoidisme 
E20.1 Pseudohypoparat
yreoidisme 
E20.8 Annen spesifisert 
hypoparatyreoidisme 
E20.9 Uspesifisert 
hypoparatyreoidisme 

Mangel på parathormon, et 
hormon som vedlikeholder 
korrekt nivå av kalsium i 
blodet. Kalsiummangel kan 
blant annet gi alvorlige 
hjerterytmeforstyrrelser og 
respirasjonssvikt i tillegg til en 
rekke andre symptomer. 

Marfans syndrom Morbus Marfan 
Marfans sykdom 
Mb Marfan 

Q87.4 Marfans syndrom  Marfans syndrom er en 
bindevevssykdom som kan gi 
svekkelser i hjerteklaffer og 
aorta i tillegg til en rekke 
andre symptomer. 

Pseudocholinester
asemangel 

Cholinesterasemangel ingen Enzymmangel som gjør at 
muskelrelaksantia nedbrytes 
senere enn normalt og kan 
medføre lammelse og 
respirasjonssvikt i lang tid 
etter administrasjon. 

Akutt porfyri Porfyria acuta E80 Forstyrrelser i 
metabolismen av 
porfyrin og bilirubin  
E80.0 Arvelig 
erytropoetisk porfyri 
E80.1 Porphyria 
cutanea tarda 
E80.2 Annen porfyri 

Porfyri er en forstyrrelse av 
metabolismen av heme. 
Pasienter kan få en rekke 
alvorlige symptomer fra 
sentralnervesystemet, hjertet, 
mage-tarm og hud. De skal 
unngå en rekke medisiner og 
matvarer. 

Karnitinmangel   E71.3 Forstyrrelse i 
metabolismen av 
fettsyrer  

Karnitinmangel er en dødelig, 
medfødt forstyrrelse i 
omsetningen av fettsyrer og 
medfører bl.a. kardiomyopati, 
hypoglykemi og leversvikt. 
Pasientene må ha 
substitusjonsbehandling med 
karnitin resten av livet. Økt 
risiko ved anestesi. 

Angioødem Non histamine-induced 
angioedema 
Angionevrotisk ødem 
Non-histamin 
angioødem 
Quinckes ødem 
Hereditært angioødem 
HEA 

T78.3 Angionevrotisk 
ødem  

Pasienten kan få akutte 
hevelser av underhud og 
slimhinner i ansikt og øvre 
luftveier. Kan ha et stormende 
forløp med respirasjonssvikt 
som konsekvens hvis ikke 
behandling iverksettes raskt. 
Kan være vanskelig å 
intubere. 

Paroksysmal 
nokturnal 
hemoglobinuri 

Marchiafava-Micheli 
syndrome 

D59.5 Paroksysmal 
nokturnal hemoglobinuri 

Sjelden lidelse som gir 
destruksjon av røde 
blodlegemer. Kan gi 
leukopeni og trombocytopeni. 
Krever forsiktighet ved 
anestesi og spesiell 
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tromboseprofylakse. 

Osteogenesis 
imperfecta  

OI Q78.0 Osteogenesis 
imperfecta  

OI er en lidelse med betydelig 
benskjørhet. Forsiktighet må 
oppvises ved intubasjon. Det 
er stor risiko for å påføre 
pasienten alvorlige brudd ved 
normal behandling og 
undersøkelse. 

Tuberous sclerosis TSC 
Tuberous Sclerosis 
Complex 
Bourneville's disease 

Q85.1 Tuberøs sklerose  Vekst av benigne tumores 
spesielt i hjerne, nyre, lunger 
og andre organer. Kan gi 
kramper og alvorlige 
symptomer fra affiserte 
organer. 

Hemofili Blødersykdom 
Koagulasjonsdefekt 
Von Willebrands 
sykdom 

D66 Arvelig mangel på 
koagulasjonsfaktor VIII 
D67 Arvelig mangel på 
koagulasjonsfaktor IX 
D68.0 Von Willebrands 
sykdom 
D68.1 Arvelig mangel på 
koagulasjonsfaktor XI 
D68.2 Arvelig mangel på 
andre 
koagulasjonsfaktorer 

Blødersykdommer medfører 
forsinket koagulering av 
blodet slik at pasienten kan 
dø av blodtap eller skade på 
organer. Spesiell forsiktighet 
må utvises ved kirurgi og ved 
akutte skader. 

Trombocytopeni Purpura 
Blodplatedefekt 
Trombocytopenisk 
purpura 
ITP 
Idiopatisk 
trombocytopeni 

D69.0 Allergisk purpura 
D69.1 Kvalitative 
blodplatedefekter 
D69.2 Annen ikke-
trombocytopenisk 
purpura 
D69.3 Idiopatisk 
trombocytopenisk 
purpura 
D69.4 Annen primær 
trombocytopeni 
D69.5 Sekundær 
trombocytopeni 
D69.6 Uspesifisert 
trombocytopeni 

Mangel på eller 
dysfunksjonelle blodplater 
medfører forsinket 
koagulering av blodet slik at 
pasienten kan dø av blodtap 
eller skade på organer. 
Spesiell forsiktighet må 
utvises ved kirurgi og ved 
akutte skader. 

Trombofili Blodpropptendens 
Aktivert protein C 
resistens 
Faktor V 
Leidenmutasjon 
Antitrombinmangel 
Protein C-mangel 
Protein S-mangel 
Protrombingenmutasjon 
Antikardiolipinsyndrom 
Antifosfolipidsyndrom 
Tilstedeværelse av 
lupus antikoagulant 
APC 

D68.5 Primær trombofili 
D68.6 Annen trombofili 

Pasienter med trombofili har 
en unormal tendens til å få 
blodpropp. Blodproppene kan 
feste seg i lunger og hjerne 
og gi livstruende 
komplikasjoner. Diagnostisk 
årvåkenhet kreves, og 
spesielle forebyggende tiltak 
må iverksettes ved en rekke 
behandlinger 
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 Binyrebarksvikt Binyrebarksvikt 
Medfødt binyrebarksvikt 
CAH 
Addisons sykdom 
Cortisolmangel 
Kortisolmangel 

E27.1 Primær 
binyrebarkinsuffisiens  

Binyrebarksvikt gir mangel på 
hormonet stresshormonet 
kortisol, behandles vanligvis 
med erstatning ved 
kortisoltabletter. Ved for lave 
nivåer kan en rekke  
symptomer opptre, som 
psykoser, kramper og koma 
og i verste fall livstruende 
sjokk med blant annet 
hypoglykemi, 
elektrolyttforstyrrelser og mer. 
Trenger dosejusteringer ved 
fysisk og psykisk stress som 
bl.a. kirurgi. 

Situs inversus Malrotasjon Q89.3 Situs inversus Pasienter har en speilvendt 
lokalisering av organer som 
kan medføre vesentlig 
diagnostiske misforståelser. 

Immunsvikt Hypogammaglobulinemi 
Immundefekt 

D80.0 Arvelig 
hypogammaglobulinemi 

Pasientene har ofte alvorlige 
infeksjoner maskert som 
ordinære infeksjoner. Krever 
spesiell årvåkenhet og 
forebygging mot infeksjon ved 
operative inngrep. 

Eisenmenger 
syndrom 

 Pulmonal hypertensjon I27.8 Andre spesifiserte 
pulmonale 
hjertesykdommer  

Eisenmengers syndrom er 
pulmonal hypertensjon som 
skyldes medfødt misdannelse 
i hjertet. Pasientene har 
hjertesvikt, respirasjonssvikt 
og kan ha både blødnings- og 
blodpropptendens. Stor fare 
for sirkulatorisk kollaps ved 
narkose. 

Lang QT-syndrom Forlenget QT-tid 
Forlenget QT-tid-
syndrom 

I45.8 Andre spesifiserte 
ledningsforstyrrelser 

En medfødt 
ledningsforstyrrelse i hjertet 
som medfører at pasienten 
har risiko for livstruende 
arytmi. Pasientene må unngå 
en rekke legemidler som 
forlenger QT-tiden. 

Hydrocephalus Vannhode G91 Hydrocephalus 
G91.0 Kommuniserende 
hydrocephalus 
G91.1 Obstruktiv 
hydrocephalus 
G91.2 Lavtrykkshydroce
phalus 
G91.3 Uspesifisert 
posttraumatisk 
hydrocephalus 
G91.8 Annen spesifisert 
hydrocephalus 
G91.9 Uspesifisert 
hydrocephalus 

Hydrocephalus er for høyt 
trykk i kraniet. En rekke 
vanlige symptomer kan være 
tegn på livstruende 
herniering. 

Wilsons sykdom Mb Wilson E83.0 Forstyrrelser i 
kobbermetabolismen 

Kan medføre leversvikt og 
øsofagusvaricer, akutte 
nevropsykiatriske symptomer 
inkl. epileptiske anfall 
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Myasthenia gravis  Myasteni G70.0 Myasthenia 
gravis 

En autoimmun sykdom i 
nervesystemet som påvirker 
bl.a. respirasjon. Opptil 1/5 av 
pasientene kan oppleve kriser 
der de utvikler akutt 
respirasjonssvikt. Krever 
forsiktighet ved anestesi. 

MELAS Mitochondrial 
encephalopathy, lactic 
acidosis, and stroke-like 
episodes 

G31.8 Andre spes. 
Degenerative 
sykdommer i 
nervesystemet 

MELAS er en arvelig 
mitokondriesykdom som 
angriper 
sentralnervesystemet. 
Pasienten kan få hjerneslag-
lignende episoder som kan 
mistolkes som epilepsi. Andre 
sentrale organer som hjerte 
og nyre kan også påvirkes. 
 

Sarkoidose  D86 Sarkoidose 
D86.0 Sarkoidose i 
lunge 
D86.1 Sarkoidose i 
lymfeknuter 
D86.2 Sarkoidose i 
lunge med sarkoidose i 
lymfeknuter 
D86.3 Sarkoidose i hud 
D86.8 Sarkoidose med 
andre og kombinerte 
lokalisasjoner 
D86.9 Uspesifisert 
sarkoidose 

Kan utvikle hyperkalsemi som 
medfører uspesifikke 
symptomer med risiko for 
hjerterytmeforstyrrelse. 

Paraneoplastisk 
syndrom 

Paraneoplasi ingen En rekke livstruende 
situasjoner kan oppstå som 
følge av cytokin- eller 
hormonproduksjon fra en 
kreftsvulst eller 
immunreaksjonen mot denne. 

Fabry sykdom Anderson-Fabrys 
sykdom 
Morbus Fabry 
angiokeratoma corporis 
diffusum 

E75.2 Annen 
sfingolipidose 

En enzymdefekt som kan gi 
alvorlig påvirkning av CNS og 
hjertet. De kan få massive 
smerteanfall. 

Gjennomgått 
subaraknoidalblød
ning 

SAH 
Hjernehinneblødning 
Hemorrhagia 
subaracnoidalis 
 

I60 
Subaraknoidalblødning 
I60.0 Subaraknoidalblød
ning fra carotissifon og 
carotisbifurkatur 
I60.1 Subaraknoidalblød
ning fra arteria cerebri 
media 
I60.2 Subaraknoidalblød
ning fra arteria 
communicans anterior 
I60.3 Subaraknoidalblød
ning fra arteria 
communicans posterior 
I60.4 Subaraknoidalblød
ning fra arteria basilaris 
I60.5 Subaraknoidalblød
ning fra arteria 
vertebralis 

En type blødning i hjernen 
med meget stor sjanse for 
gjentagelse.  
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I60.6 Subaraknoidalblød
ning fra andre 
intrakranielle arterier 
I60.7 Subaraknoidalblød
ning fra uspesifisert 
intrakraniell arterie 
I60.8 Annen spesifisert 
subaraknoidalblødning 
I60.9 Uspesifisert 
subaraknoidalblødning 

Vaskulære 
malformasjoner i 
hjernen 

Aneurisme under 
oppfølging 
Moyamoyasykdom  
Hjerneaneurisme  
Cerebrovaskulært 
aneurisme 
Cerebralt aneurisme 
 

I67.1 Hjerneaneurisme, 
uten ruptur  
Q28.2 Arteriovenøs 
misdannelse i cerebrale 
kar 
Q28.3 Andre 
misdannelser i cerebrale 
kar 
I67.5 Moyamoyasykdom 

Misdannelser i hjernekar som 
plutselig kan begynne å blø. 
Kan i noen tilfeller gi diffuse 
symptomer som ikke gir 
mistanke om hjerneblødning. 

Aortaaneurisme Aneurisme under 
oppfølging 
Abdominalt 
aortaaneurisme 

I71.2 Torakalt aorta-
aneurisme uten 
opplysning om ruptur 
I71.4 Abdominalt aorta-
aneurisme uten 
opplysning om ruptur 
I71.6 Torakoabdominalt 
aorta-aneurisme uten 
opplysning om ruptur 

Aortaaneursimer som følges 
konservativt eller venter på 
behandling kan også 
rumpere. Dette kan være 
vanskelig å erkjenne, og 
opplysninger om tilstanden 
kan øke sjansen for en rask 
diagnose. 

Fenylketonuri Føllings sykdom E70.0 Klassisk 
fenylketonuri 

En medfødt forstyrrelse av 
stoffskiftet av aminosyren 
fenylalanin. Pasientene 
trenger en spesiell diett for å 
unngå alvorlige symptomer 
som bl.a. kramper 

Malign hjernetumor Hjernesvulst 
Tumor cerebri 
Neoplasma malignum 
cerebri 
Ondartet svulst i hjerne 
Ondartet svulst i CNS 

C71 Ondartet svulst i 
hjerne (neoplasma 
malignum cerebri) 
C71.0 Storhjerne 
(cerebrum) 
C71.1 Pannelapp (lobus 
frontalis) 
C71.2 Tinninglapp 
(lobus temporalis)  
C71.3 Isselapp (lobus 
parietalis) 
C71.4 Bakhodelapp 
(lobus occipitalis) 
C71.5 Hjerneventrikkel 
C71.6 Lillehjerne 
(cerebellum) 
C71.7 Hjernestamme 
C71.8 Overlappende 
svulst i hjerne 
C71.9 Hjerne, 
uspesifisert 

Svulst i hjernen kan medføre 
en rekke komplikasjoner, 
både i form av blødning, 
epileptiske anfall m.m. 

CADASIL Cerebral arteriopathy, 
autosomal dominant 
with subcortical infarcts 
and 
leukoencephalopathy 

ingen En arvelig lidelse som 
påvirker blodkarene i hjernen.  
Medfører meget høy 
sannsynlighet for hjerneslag i 
ung alder.  
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Døvblindhet  ingen Gir vesentlige 
kommunikasjonsutfordringer 
for pasienten 

 Loeys-Dietz 
syndrom 

 ingen Bindevevssykdom som bl.a. 
kan gi akutte blødninger fra 
store kar. 

Ehlers-Danlos’ 
syndrom 

 Q79.6 Ehlers-Danlos' 
syndrom 

Bindevevssykdom som bl.a. 
kan gi akutte blødninger fra 
store kar. 

Systemisk 
mastocytose 

Urticaria pigmentosa Q82.2 Mastocytose En tilstand med for mange 
mastceller, altså 
betennelsesceller som bl.a. er 
viktige i allergiske reaksjoner. 
Personer med sykdommen 
kan reagere på ulike ting, og 
som en følge av høyt antall 
mastceller i kroppen får en 
kraftig allergiliknende 
reaksjon som kan føre til rask 
sjokkutivkling. Bør ha EpiPen. 

Morbus Osler 
(hemiplegi) 

Oslers sykdom 
Mb Osler 
Hereditær hemoragisk 
teleangiektasi 
Osler-Rendu-Weber 
HHT 

I78.0 Arvelig 
hemoragisk 
teleangiektasi 

Kan gi akutte blødninger bl.a. 
hemothoraks, 
øsofagusvaricer m.m. Kan 
også gi både blødning og 
infarkt i hjernen. 

Maple syrup urine 
disease 

MSUD E71.0 «Maple syrup 
urine disease» 

Stoffskiftesykdom som bør 
følge proteinfattig diett.  Alle 
tilstander som fører til 
nedbrytning av kroppens 
protein (katabolisme som 
følge av skader, operasjoner, 
brekninger, faste o.l.) krever 
akuttbehandling med SOS-
regimet. Dette består av rask 
tilførsel av en karbohydratrik 
drikk. Ved brekninger og 
forverring der inntaket av 
karbohydratblandingen blir 
vanskelig, innlegges sykehus 
for sonde- eller parenteral 
ernæring. 

Metylmalonsyreemi METHYLMALONIC 
ACIDEMIA 
MMA 
Organic acidemias 

E71.1 Andre 
forstyrrelser i 
metabolismen av 
grenede aminosyrer 

Stoffskiftesykdom som bør 
følge proteinfattig diett.  Alle 
tilstander som fører til 
nedbrytning av kroppens 
protein (katabolisme som 
følge av skader, operasjoner, 
brekninger, faste o.l.) krever 
akuttbehandling med SOS-
regimet. Dette består av rask 
tilførsel av en karbohydratrik 
drikk. Ved brekninger og 
forverring der inntaket av 
karbohydratblandingen blir 
vanskelig, innleggeles 
sykehus for sonde- eller 
parenteral ernæring. 

Sturge Weber 
syndrom 

encephalotrigeminal 
angiomatosis 

Q85.8 Andre 
spesifiserte 
fakomatoser, ikke 

Sturge Weber -pasienter har 
tendens til å få hjerneslag-
lignende tilfeller med 
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klassifisert annet sted påfølgende hemiparese. 
Disse kan være vanskelig å 
skille fra epileptiske anfall, 
men trenger forskjellig 
strategi for utredning og 
behandling. 

Muskeldystrofier/m
yopatier 

Pompes sykdom 
Muskeldystrofi Emery-
Dreifuss 
Muskeldystrofi 
Duchenne 
Muskeldystrofi Becker 
Dystrofia Myotonica 
Steinerts sykdom 
Myotone lidelser 
Thomsens sykdom 

G71.0 Muskeldystrofi 
G71.1 Myotone lidelser 
G71.2 Medfødte 
myopatier 
G71.8 Andre 
spesifiserte primære 
muskelsykdommer 
G71.9 Uspesifisert 
primær muskelsykdom 

Muskelsykdommer kan 
påvirke respirasjonsevnen 
etter narkose. Kan også ha 
skjult kardiomyopati eller 
ledningsforstyrrelser. Krever 
individuell utredning før 
narkose. Økt effekt av 
muskelrelaksantia enn andre, 
og også økt risiko for å utvikle 
malign hypertermi krever 
spesiell ved valg av 
narkosemidler 

Splenektomert Fjernet milt 
Postoperativ aspleni 
Aspleni 
Miltatrofi 

D73.0 Hyposplenisme Splenektomerte løper en 
betydelig høyere risiko enn 
andre for alvorlig systemisk 
pneumokokksykdom, med 
svært rask sykdomsutvikling 
og høy dødelighet. 
Splenektomerte bør derfor 
informeres nøye om dette, og 
følges jevnlig av sin lege 
både med tanke på 
vaksinasjon og tidlig 
antibiotikabehandling av bl.a. 
luftveisinfeksjoner. 

Dravet syndrom Severe myoclonic 
epilepsy of infancy 
SMEI 
Epilepsi 

 Dravet syndrom er en alvorlig, 
sammensatt epilepsiform som 
opptrer hos barn og unge. 

Mitokondriesykdom 
 

 G71.3 Mitokondriemyop
ati, ikke klassifisert 
annet sted 
 

Mitokondriopatier krever 
spesielle tiltak ved 
behandling, f. eks. ved 
infeksjoner/sepsis. Bl. a. er 
aminoglykosider og 
mecillinam strengt 
kontraindisert ved visse 
mitokondriopatier. De kan 
også bli alvorlig syke ved kort 
opphold av næringsinntak 
som f.eks. omgangssyke. 

Respirasjonssvikt 
type II 
 

KOLS J96 Respirasjonssvikt, 
ikke klassifisert annet 
sted 
J96.1 Kronisk 
respirasjonssvikt 

Type II respirasjonssvikt er 
definert som hypoksi med 
hyperkapni. Pasientene har 
hatt en for høy konsentrasjon 
av CO2 i blodet over tid og 
utviklet toleranse for det.  Det 
er risiko for at tilførsel av 
oksygen til pasient medfører 
CO2-narkose.  

Feokromocytom Hypersekresjon av 
katekolamin 
Phaeochromocytoma 
Binyremarghyperplasi 

E27.5 Binyremarghyperf
unksjon 
D35.0 Godartet svulst i 
andre og uspesifiserte 
endokrine kjertler 
- Binyre (glandula 

Feokromocytom er en 
hormonproduserende svulst, 
oftest godartet. Pasient kan 
ha diffuse nevrologiske 
symptomer, hypertensiv krise, 
hjerteinfarkt m.m. Forsiktighet 
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suprarenalis) må utvises ved anestesi og 
enkelte legemidler, da dette 
kan utløse komplikasjoner. 

Blodgruppeantistoff 
påvist 

Erytrocyttantistoff 
Blodtypeantistoff 
Trombocyttantistoff 

A87 Komplikasjon etter 
medisinsk behandling 
R76.0 Forhøyet 
antistofftiter 
T80.3 ABO-
uforlikelighetsreaksjon 
T80.4 Rh-
uforlikelighetsreaksjon 
T80.5 Anafylaktisk sjokk 
som skyldes 
serumbehandling 
T80.6 Andre 
serumreaksjoner 
T80.8 Andre spesifiserte 
komplikasjoner etter 
infusjon, transfusjon og 
terapeutisk injeksjon 
T80.9 Ikke spesifisert 
komplikasjon etter 
infusjon, transfusjon og 
terapeutisk injeksjon 

Pasienter med påvist 
blodgruppeantistoff må ha 
spesielle tiltak ved 
blodtransfusjon. Selv 
transfusjon med "kriseblod" (0 
Rh-) vil kunne gi livstruende 
hemolyse hos pasienter som 
har sirkulerende 
erytrocyttantistoffer. 

Gitelmans syndrom hypokalemi 
metabolsk alkalose 
hypomagnesemi 
Primary renal tubular 
hypokalemic alkalosis 
Hyperprostaglandin E 
syndrome 

E87.3 Alkalose 
E87.4 Blandet 
forstyrrelse i syre-base-
balanse 
E87.6 Hypokalemi 

Gitelmans syndrom er en 
sjelden genetisk sykdom som 
fører til lave verdier kalium og 
magnesium i blodet. 
Symptomer kan være 
parestesier, lammelser eller 
kramper. Pasientene er 
avhengig av magnesium- og 
kaliumsubstitusjonsbehandlin
g, og tilstander som oppkast, 
diaré og feber kan forverre 
symptomene og føre til økt 
behov for substitusjon. 

Hypofysesvikt hypofysesvulst 
Kallmanns syndrom 
Lorain-Levi-dvergvekst 
Panhypopituitarisme 
Sheehans syndrom 
Simmonds sykdom 

E23 Hypofunksjon og 
andre forstyrrelser i 
hypofyse 
E23.0 Hypopituitarisme 
E23.2 Diabetes 
insipidus 

Hypofysesvikt fører til svikt i 
produksjonen av et eller flere 
hormoner. Symptomene kan 
variere veldig, blant annet 
grader av binyrebarksvikt, 
hypotyreoidisme, diabetes 
insipidus og mer. Man må 
være oppmerksom på 
elektrolyttoforstyrrelser og 
behov for 
hormonsubstitusjon. 

Bartters syndrom hypokalemi 
metabolsk alkalose 
hypomagnesemi 
Primary renal tubular 
hypokalemic alkalosis 
Hyperprostaglandin E 
syndrome 

E87.3 Alkalose 
E87.4 Blandet 
forstyrrelse i syre-base-
balanse 
E87.6 Hypokalemi 
E26.8 Annen spesifisert 
hyperaldosteronisme 

Bartters syndrom er en 
sjelden genetisk sykdom som 
fører til lave verdier kalium og  
i blodet. Symptomer kan være 
parestesier, lammelser eller 
kramper. Pasientene er 
avhengig av 
kaliumsubstitusjonsbehandlin
g, og tilstander som oppkast, 
diaré og feber kan forverre 
symptomene og føre til økt 
behov for substitusjon. 
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Amyloidose Familiær 
middelhavsfeber 
Amyloid polynevropati 
(portugisisk) 

E85 Amyloidose 
E85.0 Familiær arvelig 
ikke-nevrogen 
amyloidose 
E85.1 Familiær arvelig 
nevrogen amyloidose 
E85.2 Uspesifisert 
familiær arvelig 
amyloidose 
E85.3 Sekundær 
systemisk amyloidose 
E85.4 Organbegrenset 
amyloidose 
E85.8 Annen spesifisert 
amyloidose 
E85.9 Uspesifisert 
amyloidose 

Amyloidose er en tilstand 
med avleiring av protein i 
forskjellige organer som følge 
av betennelsestilstander. 
Symptomene varierer 
avhengig av hvilket organ 
som rammes, men kan 
medføre blødninger og 
organsvikt med respektive 
symptomer fra særlig nyre, 
lever og hjerte. 

Isovaleriansyreemi  E71.1 Andre 
forstyrrelser i 
metabolismen av 
grenede aminosyrer 

Stoffskiftesykdom der pasient 
ofte følger proteinfattig diett 
med tilskudd av aminosyrer. 
Pasient skal unngå faste.  
Ved tilstander som fører til 
nedbrytning av kroppens 
protein (skader, operasjoner, 
brekninger, faste o.l.) kreves 
akuttbehandling med SOS-
regime for å unngå 
livstruende metabolsk 
dekompensering. Ved 
brekninger  må de ha sonde- 
eller parenteral ernæring. 

Fettsyreoksydasjon
sdefekt 

MCAD 
LCHAD 
CPT 1 
CPT 2 

E71.1 Andre 
forstyrrelser i 
metabolismen av 
grenede aminosyrer 

Stoffskiftesykdom der pasient 
ofte følger proteinfattig diett 
med tilskudd av aminosyrer. 
Pasient skal unngå faste.  
Ved tilstander som fører til 
nedbrytning av kroppens 
protein (skader, operasjoner, 
brekninger, faste o.l.) kreves 
akuttbehandling med SOS-
regime for å unngå 
livstruende metabolsk 
dekompensering. Ved 
brekninger  må de ha sonde- 
eller parenteral ernæring. 

Glycogen storage 
disease 

GSD 
Pompes sykdom 

E71.1 Andre 
forstyrrelser i 
metabolismen av 
grenede aminosyrer 

Stoffskiftesykdom der pasient 
ofte følger proteinfattig diett 
med tilskudd av aminosyrer. 
Pasient skal unngå faste.  
Ved tilstander som fører til 
nedbrytning av kroppens 
protein (skader, operasjoner, 
brekninger, faste o.l.) kreves 
akuttbehandling med SOS-
regime for å unngå 
livstruende metabolsk 
dekompensering. Ved 
brekninger  må de ha sonde- 
eller parenteral ernæring. 
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Ureasyklusdefekter urea cycle disorder 
Defekt i urinsyresyklus 
Argininemi 
Arginino-suksininsyreuri 
Citrullinemi 
Hyperammonemi 

E72.2 Forstyrrelser i 
ureasyklus 

Stoffskiftesykdom der pasient 
ofte følger proteinfattig diett 
med tilskudd av aminosyrer. 
Pasient skal unngå faste.  
Ved tilstander som fører til 
nedbrytning av kroppens 
protein (skader, operasjoner, 
brekninger, faste o.l.) kreves 
akuttbehandling med SOS-
regime for å unngå 
livstruende metabolsk 
dekompensering. Ved 
brekninger  må de ha sonde- 
eller parenteral ernæring. 

Galaktosemi Galaktokinasemangel E74.2 Forstyrrelser i 
galaktosemetabolismen 

Enzymsvikt som gjør at må 
de ha melkefri diett. Har ofte 
ekspressive språk-
/talevansker som kan gi 
problemer med 
kommunikasjon. Obs ved 
bruk av sondemat. 
Medikamenter med 
laktose/melkesukker skal om 
mulig unngås. 

 

4.3 Pågående behandling 

Pågående behandling i kjernejournals «kritisk info» er definert som to undergrupper: «pågående 

viktige behandlingsløp» og implantater. 
 

4.3.1 Pågående viktige behandlingsløp 

I denne kategorien skal registreres behandlingsløp som det er viktig å ha kunnskap om fordi 
denne kunnskapen vil kunne påvirke valg av andre helsetiltak. Dette gjelder både opplysninger 
som kan bidra til riktig diagnose og opplysninger som gjør at behandlingsvalg påvirkes. Det kan 
også være opplysninger om behandling som ikke bør seponeres.  
Behandlinger som registreres er: 
 

1. Behandling med cytostatica 
2. Immunhemmende/-modulerende behandling 
3. Strålebehandling 
4. Viktig blodtynnende behandling 
5. Dialyse 
6. LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) 
7. Deltagelse i klinisk farmakologiske forsøk 
8. Etablert psykiatrisk kriseplan 
9. Pågående poliklinisk behandling – smerteklinikk 
10. Pågående poliklinisk behandling – Chelatbehandling 
11. Pågående utredning/oppfølging av mistenkt eller verifisert malign lidelse 
12. Annen poliklinisk behandling 
13. Står i transplantasjonskø 
14. Annen viktig behandling 

 
Listen er ikke uttømmende og vil kunne utvides dersom praksis viser at det blir mye som 
registreres som «annen viktig behandling».  
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Som prinsipp skal kun registreres behandling som ikke fremkommer av legemiddellisten eller 
som er så kritisk at den må markeres spesielt, enten på grunn av fare ved feilaktig 
seponering/endring eller fordi det må gjøres oppmerksom på behandlingen i tilfelle 
legemiddellisten ikke er komplett.  
 

4.3.2 Implantater 

Formålet med registreringen er å gi opplysninger som i en akuttsituasjon kan påvirke valget av 
utredning og behandling. Det betyr at vi må ha opplysninger om implantater som kan hjelpe til i 
vurdering av om MR kan tas, samt opplysninger om implantater som kan ha betydning for 
diagnose og behandlingsvalg i en akutt situasjon. Detaljeringsnivå er tilpasset dette formålet.  
En rekke kodeverk som inneholder koding av implantater på forskjellig måte er blitt vurdert. 
Disse kodeverkene inkluderer ICD-10, NCSP og NCMP. I tillegg har vi vurdert kodeverk på 
Volven med OID 8210 (og OID 8209). Dette er utviklet for koding av implantater med mer i 
forbindelse med forberedelse til MR-undersøkelse.  
NCSP og NCMP er svært omfattende og detaljert på et nivå som ikke synes indisert å registrere i 
kjernejournal. MR-kodeverket er heller ikke vurdert som særlig velegnet for å bruke i 
kjernejournal blant annet fordi 8210 også inneholder negative koder, altså "Ikke pacemaker» for 
de forskjellige typer implantater. Det å få bekreftet at pasienten ikke har implantater er selvsagt 
svært viktig før en MR-undersøkelse (konteksten for bruk av kodeverket). Imidlertid er det i en 
kjernejournal forbundet en risiko med å gi mulighet for å registrere "Ikke..." Dette fordi en da er 
avhengig av at det umiddelbart blir oppdatert når pasienten får et implantat, noe det ikke er noe 
garanti for. Graviditet er en også en dynamisk opplysning som vil være vanskelig å holde 
oppdatert.  
ICD-10 virker isolert å være for detaljert for kjernejournal, samtidig som en del viktige situasjoner 
ikke er dekket. ICD-10 er altså ikke oppdatert nok med nyere implantater som har blitt vanlige 
etter at klassifiseringen ble tatt i bruk. 
Konklusjonen er at det må lages et nytt kodeverk tilpasset behovet og i hvilken kontekst det er 
tenkt brukt i. Nedenfor er beskrevet forslag til kodeverk for registering av implantater i 
kjernejournal.  

4.3.2.1 Forslag til klassifisering av implantater med mer i nasjonal kjernejournal 

Hode – hals- CNS 
1. Implantat i øret (inkludert cochleaimplantat) 
2. Metall i øyet (fremmedlegeme med mer) 
3. Annet implantat i øyeregion 
4. Intrakranielle vaskulære klips e.l. 
5. Shunt e.l. i sentralnervesystemet 
6. Nevrostimulator 
7. Implantat i munn, nese, hals  
8. Trakeostomi 

Hjerte – kar  
9.  Pacemaker  
10.  Implantert hjertestarter (ICD) 
11.  Mekanisk hjerteventil 
12.  Annen implantert hjerteklaff 
13.  Koronar stent 
14.  Stent i andre kar enn koronarkar  
15.  Karprotese  

Abdomen 
16. Stent, kateter eller implantat i øvre urinveier 
17. Stent i galleveier 
18. Stent i andre hulorgan 
19. PEG-sonde 
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Pumper 
20. Medisinsk pumpe  

(Elektronisk medisinsk pumpe eller annet injeksjons/infusjonsutstyr) 
Ortopedisk 

21.  Ortopedisk protese eller implantat  
(Kun protese eller implantat av akuttmedisinsk betydning) 

Transplantater 
22.  Transplantert nyre 
23.  Transplantert hjerte 
24.  Transplantert lunge 
25.  Transplantert hjerte og lunge 
26.  Transplantert lever 
27.  Transplantert benmarg, pankreas, tarm, stamceller 
28.  Andre transplanterte organ eller vev   

Annet 
29.  Annet implantat 

(Annet implantat, fremmedlegeme, protese eller hjelpemiddel som bæres på 
kroppen) 

 

 
Selv om ICD-10 er lite egnet for registrering på grunn av kompleksiteten, viser det seg at det er 
enkelt å etablere et en-mange-forhold mellom kodeverk for implantater og ICD-10. Langsiktighet 
i form av interoperabilitet er dermed ivaretatt. På neste side følger en tabell som viser forholdet 
mellom implantatkodeverket og ICD-10. 
 

Implantat Passende ICD-10-kode 

Implantat i øret (inkludert cochleaimplantat) Z96.2 Status med otologiske og audiologiske 
implantater 

Metall i øyet (fremmedlegeme med mer) ingen 

Annet implantat i øyeregion Z97.0 Kunstig øye 

Z96.1 Status med intraokulært linseimplantat 

Intrakranielle vaskulære klips e.l. ingen 

Shunt e.l. i sentralnervesystemet Z98.2 Status med hjelpemiddel for drenering av 
cerebrospinalvæske 

Nevrostimulator  

Protese/implantat i munn, nese, hals Z96.3 Status med kunstig strupe 

Z96.5 Status med tannrots- og kjeveimplantater 

Trakeostomi Z93.0 Status med trakeostomi 

Pacemaker  Z95.0 Status med hjertepacemaker 

Implantert hjertestarter / ICD – (implantable 
cardioverter-defibrillator). 

ingen 

Mekanisk hjerteventil Z95.2 Status med mekanisk hjerteventil 

Annen implantert hjerteklaff Z95.3 Status med fremmed biologisk hjerteklaff 

Z95.4 Status med annen hjerteklafferstatning 



 

41 
 

Stent i koronarkar Z95.5 Status med angioplastisk koronarimplantat og 
–transplantat 

Stent i andre kar Z95.8 Status med andre spesifiserte implantater og 
transplantater i hjerte og blodkar 

Stent, kateter eller implantat i øvre urinveier Z96.0 Status med implantater i kjønnsorganer og 
urinveier 

Stent i galleveier ingen 

Stent i annet hulorgan ingen 

Elektronisk medisinsk pumpe eller annet 
injeksjons/infusjonsutstyr 

ingen 

Ortopedisk protese eller implantat Z96.6 Status med ortopediske leddimplantater 

Z97.1 Kunstig ekstremitet (hel/delvis) 

Z96.7 Status med andre ben- og seneimplantater 

Transplantert nyre Z94.0 Status etter transplantert nyre   

Transplantert hjerte Z94.1 Status etter transplantert hjerte 

Transplantert lunge Z94.2 Status etter transplantert lunge 

Transplantert hjerte og lunge Z94.3 Status etter transplantert hjerte og lunger 

Transplantert lever Z94.4 Status etter transplantert lever 

Transplantert benmarg, pankreas, tarm, 
stamceller 

Z94.8 Status etter annet spesifisert transplantert 
organ og vev, Benamrg, bukspyttkjertel, tarm, 
stamceller 

Andre transplanterte organ eller vev Z94.9 Status etter transplantert ikke spesifisert 
organ og vev  

Annet implantat, fremmedelegeme, protese 
eller hjelpemiddel som bæres på kroppen 

Z96.8 Status med andre spesifiserte funksjonelle 
implantater 

Z96.9 Status med ikke spesifisert funksjonelt 
implantat 

Tabell 4 – Mapping av implantat mot ICD-10 kode 
 
 

4.4 Endringer i vanlig behandlingsrutine 

Denne kategorien kan benyttes for å angi viktige endringer i vanlig behandlingsrutine.  
Helsetjenesten har mange faste prosedyrer for behandling og utredning. I noen situasjoner 
bør man være oppmerksom på at det finnes gode grunner til å avvike fra de faste 
prosedyrene. Kjernejournal kan i visse situasjoner varsle denne type prosedyre-endringer. 
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Det etableres 2 kategorier for endring i behandlingsrutine i kjernejournal: 
 

1. Avgrensning av livsforlengende behandling 

2. Andre prosedyreendringer 

 

4.4.1 Avgrensning av livsforlengende behandling 

4.4.1.1 Regelverk 

En døende pasient har på visse vilkår rett til å nekte å motta livsforlengende behandling. 
Rettigheten medfører at pasienten kan nekte å ta imot behandling der det ikke er utsikt til 
helbredelse eller bedring, men bare til en viss livsforlengelse som i realiteten er en 
forlengelse av en pågående dødsprosess. 
 
Det fremgår av pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9.  
 

«En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling. Er en døende 
pasient ute av stand til å formidle et behandlingsønske, skal helsepersonellet unnlate å gi 
helsehjelp dersom pasientens nærmeste pårørende tilkjennegir tilsvarende ønsker, og 
helsepersonellet etter en selvstendig vurdering finner at dette også er pasientens ønske 
og at ønsket åpenbart bør respekteres.» 

 
Med livsforlengende behandling menes i denne sammenheng all behandling og alle tiltak 
som kan utsette en pasients død. Eksempel på dette er hjerte-lungeredning, annen 
pustehjelp og hjertestimulerende legemidler, ernærings- og væskebehandling (intravenøst 
eller gjennom svelg- eller magesonde PEG), dialyse, antibiotika og kjemoterapi.21 
. 

4.4.1.2 Beslutningsprosess ved begrensning av livsforlengende behandling 

I Helsedirektoratets veileder «Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende 
behandling», IS-209122, er beslutningsprosessen for ikke å gi fullverdig livsforlengende 
behandling nøye beskrevet. Det er den til enhver tid behandlingsansvarlige legen som har 
ansvaret for å beslutte om man skal unngå å gi behandling. Det er i veilederen vist til 
pasient- og brukerrettighetsloven som gir en informert og samtykkekompetent døende 
pasient som ønsker å begrense en mulig livsforlengende behandling, rett til å få sitt ønske 
respektert.  

 
Dersom en voksen pasient mangler samtykkekompetanse, skal legens avgjørelse bygge 
på hva som medisinskfaglig sett er i pasientens interesse og hva en antar ville vært 
pasientens eget ønske. En vurdering av hva som er pasientens sannsynlige ønske kan 

                                            
21

 IS-2091, kapittel 1, http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling/Publikasjoner/IS-
2091.pdf 
22

 IS-2091, http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/beslutningsprosesser-ved-begrensning-av-livsforlengende-behandling/Publikasjoner/IS-2091.pdf 

I den svenske modellen «Varningsinformasjon» er det også inkludert en kategori for 
denne typen informasjon («Vårdrutinavvikelse»).  I den svenske modellen er 
kategorien ganske åpen. Den inneholder følgende felter:  
 

1. Grund för vårdrutinavvikelse (Beskrivning av grunden för vårdrutin-avvikelse) 
2. Kommentar vårdrutinavvikelse  (Precisering av vilken typ för 

vårdrutinavvikelse som avses) 
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bygge på:  
a) opplysninger fra nærmeste pårørende og helsepersonell som kjenner pasienten godt 
b) nedtegnet behandlingsønske og  
c) samråd med annet kvalifisert personell23.   
 
Behandlingsansvarlig lege skal foreta en konkret vurdering av om et eventuelt nedtegnet 
behandlingsønske gjelder for den aktuelle situasjonen, eller om pasienten kan ha forandret 
mening. Den skriftlige nedtegningen skal utgjøre en av flere informasjonskilder når en 
beslutning om redusert eller avsluttet behandling skal tas.  
 
Helsepersonellet som skal avgjøre å ikke iverksette livsforlengende behandling må forsikre 
seg om at pasienten har vært tilregnelig og forstått innholdet i behandlingsønsket.    
 
Når det er besluttet at livsforlengende behandling skal opphøre, skal behandlingen rettes 
mot pasientens plager og pleiebehov og mot behov for eksistensiell og psykologisk støtte. 
Hvilken medisinsk intervensjon som ikke skal iverksettes eller avsluttes, kan være 
nedtrapping av legemidler, avstå fra antimikrobiell behandling og ernærings- og 
væskebehandling, avstå fra teknisk organstøtte og videre utredning og diagnostikk.   
 

4.4.1.3 Journalføring av retten til å motsette seg livsforlengende behandling 

Dersom en pasient vil motsette seg livsforlengende behandling etter pasient- og 
brukerrettighetsloven § 4-9, skal det nedtegnes i pasientens journal24. Ved at 
behandlingsønsket legges inn i samråd med helsepersonell, som eksempel fastlegen, 
sikres det at pasienten får nødvendig informasjon om betydningen av erklæringen.   
 
For at informasjonen også skal være tilgjengelig for annet helsepersonell som er i behov 
av informasjonen, bør pasientens behandlingsønske også registreres i pasientens 
kjernejournal. Hensynet til pasientsikkerhet tilsier at informasjon om pasientens 
behandlingsønske bør registreres der det er mest sikkert at informasjonen blir kjent.  
I kjernejournal bør et slikt behandlingsønske fremgå under «Endring i vanlig 
behandlingsrutine».   
 
Dersom pasienten har angitt spesifikke ønsker eller det er gjort andre konkrete vurderinger 
føres dette i en fritekst-kommentar.  
 
Helsedirektoratet foreslår følgende standardtekst i kjernejournalen: 
 

 

4.4.1.4 Gyldighetsperiode 

Erklæringen om ønsket behandling i livets sluttfase skal oppføres med dato. Det er 
helsepersonellet som er ansvarlig for behandlingen som skal vurdere om 
behandlingsønsket fortsatt er pasientens standpunkt. Oppføringer i denne kategorien bør 
fornyes hvert år etter en samtale med pasienten.  
 

                                            
23

 IS-2091 punkt 7.2.3, «Den voksne pasienten som mangler samtykkekompetanse» 
24

 Forskrift om pasientjournal § 8 bokstav j. 

 «Jeg ønsker ikke livsforlengende behandling dersom jeg er døende, dvs 
er i en pågående dødsprosess og vil dø i løpet av kort tid, og jeg er ute av 
stand til selv å formidle et behandlingsønske. Situasjonen omfatter både 
akutte tilstander/hendelser og planlagte/forutsigbare tilstander/hendelser». 
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Formålet med jevnlig å fornye erklæringen er å gjøre behandlingsansvarlig lege mer 
sikker på at innholdet fortsatt representerer pasientens ønske. 
 
En oppføring i kjernejournalen er et signal til behandlende lege om at pasienten tidligere 
har tatt et standpunkt til livsforlengende behandling sammen med helsepersonell. 
 
Behandlende lege skal foreta en konkret vurdering av om et nedtegnet behandlingsønske 
gjelder for den aktuelle situasjonen, eller om pasienten kan ha forandret mening. Den 
skriftlige nedtegningen skal utgjøre en av flere informasjonskilder når en beslutning om 
redusert eller avsluttet behandling skal tas.  
 

4.4.2 Pasienter som ikke ønsker blodtransfusjon. 

En pasient har med hjemmel i pasient- og brukerrettighetsloven § 4-9, første ledd, rett til 
å nekte å motta blod eller blodprodukter på grunn av alvorlig overbevisning. Valget må 
være tatt av egen fri vilje og ikke være uttrykk for psykiatrisk sykdom. Det kan være en 
utfordring å vurdere dette dersom en person innen et religiøst miljø føler et press og krav 
fra miljøet om at de ikke må motta blod. 
 
Uansett har pasienten en rett til å få sin mening hørt og kjernejournal kan formidle denne 
meningen. Dette er allerede under tidlig pilotering av kjernejournal fremkommet som et 
behov og vi registrerer at reservasjon mot blodtransfusjon er blitt ført inn i fritekstfelter 
som egentlig er beregnet for andre formål nettopp fordi man ikke har hatt en egnet 
kategori for dette.  
Det er 2 mulige løsninger: 
 

1. La pasientene registrere dette under «Pasientens felter» via helsenorge.no 
2. Føre dette i Kritisk Info ved behandlende lege 

 
Man har valgt å foreslå dette ført under Kritisk Info av behandlende lege, fordi man da får 
en noe sikrere «kvalitetssjekk» av oppføringen. Man har da en viss garanti for at dette 
ikke er skrevet som følge av psykisk sykdom og legen kan også i noen grad forsikre seg 
om at det er pasientens oppriktige mening og ikke noe som er ført under press fra andre 
personer eller miljøer.  
Opplysningen føres under «Andre prosedyreendringer». 

 

4.4.3 Andre prosedyreendringer 

Andre endringer i behandlingsrutiner eller begrensninger i behandling knytter seg oftest til 
spesifikke tilstander, diagnoser eller pågående behandlingsløp. Dette er det allerede 
andre kategorier i Kritisk Info som beskriver. Endringer i spesifikke prosedyrer kan angis 
som kommentarer knyttet til oppføring av tilstanden eller behandlingsløpet. Det kan være 
åpen retur, angivelse av spesifikk lege som vil følge opp forverringer av en kjent tilstand 
eller avtalt spesifisert behandling ved forverring av kjent tilstand.  

 
Eksempler: 

 Pasient med alvorlig respirasjonssvikt hvor det er avtalt at man skal avstå fra 
respiratorbehandling kan få dette ført i kommentarfelt når man registrerer «Kronisk 
respirasjonssvikt» som kritisk diagnose 

 Pasient med sjelden sykdom som følges av spesialavdeling kan få ført opplysning om 
oppfølgende avdeling som kommentar til at diagnosen registreres som kritisk diagnose 

 Kreftpasient under cytostatica-behandling med avtale om «åpen retur» kan få dette ført 
som kommentar til oppføring av cytostatica-behandlingen under «pågående 
behandling» 
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Fordelen med denne tilnærmingen er at alt som knytter seg til en spesifikk diagnose eller 
behandling føres sammen med denne.  
Ulempe er at man ikke får varslet spesifikt at det er ført opplysninger om endring i 
behandlingsrutine, og behandler ser ikke denne opplysningen før man eventuelt åpner og 
leser hva som er ført om diagnosen eller behandlingen. Av denne grunn anbefales det at 
«Andre prosedyreendringer» føres som en egen underkategori under «Endring i vanlig 
behandlingsrutine».  

 

4.4.3.1 Andre prosedyreendringer – anbefalt løsning  

Registreringen bør knyttes sammen med en spesifikk registrering av tilstanden eller 
behandlingen. Registreringen gjøres i fritekst, men gruppert innenfor en av følgende 
kategorier:  
 

1. Pasienten har reservert seg mot blodtransfusjon 
2. Avtale om åpen retur 
3. Spesifikk lege/avdeling bør kontaktes ved forverring 
4. Anbefalt spesifisert behandlingsprosedyre 
5. Annen endring i prosedyrer  

 
Gyldighetsperiode bør oppgis. 

 
 

4.5  «Smitte» (Infeksjonssykdommer som kan påvirke behandling av 
pasienten) 

Smittesituasjoner er tilstander hvor informasjon om tilstanden er svært viktig. Dette er det blant 
annet tatt høyde for ved at det i Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven)25 til 
og med er gitt unntak om taushetsplikt i enkelte tilfeller av «allmennfarlige smittsomme 
sykdommer» 
Når en person er smittet med en av disse sykdommene er det av spesielt stor viktighet at 
helsepersonell som kommer i kontakt med denne pasienten er oppmerksomme på tilstanden.  
  

4.5.1 Tilpasset behandling 

Det er viktig for behandlingen av den enkelte smittede pasient å ha kunnskap om den 
smittsomme tilstanden, fordi infeksjonen kan påvirke valgene av behandling. Man bør f.eks. 
unngå bruk av antibiotika som man har opplysninger om at pasienten har resistent infeksjon mot, 
da dette kan forsterke infeksjonen ytterligere. 
 
Videre kan det være tilfeller hvor pasienten har en kjent hepatitt (leverbetennelse), og hvor man 
ønsker å unngå legemidler som kan ha potensiell leverskadelige bivirkninger. Likeledes er 
opplysninger om en aktiv HIV-infeksjon viktig for å unngå å gi medikamentell behandling som 
kan hemme pasientens immunsystem ytterligere.  
 

4.5.2 Korrekt diagnostisering uten forsinkelser 

Flere av sykdommene kan også gi symptomer som kan misoppfattes som annen sykdom 
dersom man ikke er oppmerksom på at disse kan være forårsaket av den smittsomme 

                                            
25

 Hjemmeside: http://www.lovdata.no/all/nl-19940805-055.html 
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sykdommen.  Eksempel er diarétilstander som kan forårsakes av flere av tilstandene, 
nevrologiske symptomer mm.  Syfilis og HIV er kjent som «de store imitatorene», altså at 
symptomene på disse lidelsene kan være like symptomene på andre alvorlige lidelser. Det er 
derfor risiko for at pasienten unødig behandles for en lidelse de ikke har. 
 

4.5.3 Forebygging 

Når en smittet pasient mottas til behandling er det svært viktig at man tar forholdsregler for å 
hindre smittespredning.  Dette gjøres ved å isolere pasienten i egnede rom, slik at smitten ikke 
kan spres til andre pasienter.  
 

4.5.4 Konklusjon 

I kjernejournalen bør det gis opplysninger om smittsomme sykdommer hvor det er fare for at 
pasienten blir feilbehandlet eller feildiagnostisert om infeksjonen er ukjent. Det vil være 
tilstrekkelig å varsle de fleste av sykdommene med informasjon om smittemåte, det vil si 
luftsmitte, kontaktsmitte eller blodsmitte unntatt for MRSA, VRE og tilsvarende som må varsles 
spesielt. Kodeverket må vedlikeholdes og endres i takt med behovene. Når pasienten er blitt 
smittefri skal opplysningene fjernes fra kjernejournalen. 

 

4.6 Annen ikke-strukturert info (konvertert fra EPJ)  

Dagens EPJ-systemer har ingen felles struktur for registrering av kritisk info. Stort sett er 
registrering foretatt i fritekst. Det er og svært varierende datakvalitet på den foreliggende 
informasjon. Av denne grunn er det umulig å importere denne informasjonen til kjernejournalen. 
Likevel er det en målsetning at man relativt raskt skal få på plass integrasjon mellom dagens 
EPJ og kjernejournal slik at kritisk info blir synkronisert mellom systemene. Det vil da være 
behov for en kategori for lagring av dagens EPJ-informasjon på den formen den ble registrert.  
Det vil da bli varslet at det foreligger en tidligere oppføring av «Cave»-informasjon fra et EPJ-
system og dette bør da vurderes av behandlende lege.  Det er naturlig at behandlende lege tar 
stilling til om informasjonen skal overføres til en av de strukturerte kategoriene.  
 
Revisjon sommer 2014: 
Det har vist seg at kvaliteten på dagens «cave»-registreringer i de fleste EPJ-systemer er så 
mangelfull at man ikke ønsker å overføre denne informasjonen til kjernejournal uten at den først 
blir kvalitetssikret og vurdert av lege. Dermed blir den og overført til ny struktur ved registrering. 
Denne kategorien er derfor ikke tatt i bruk i kjernejournalen, men en har valgt å beholde den som 
en foreløpig tom kategori inntil man har bestemt metodikk for tett integrasjon med EPJ. 
Kategorien kan for eksempel tenkes benyttet når man skal lese inn CAVE-opplysninger registert 
med ATC-koder i e-reseptsystemet  
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5  Bruk  av  symbo le r  i  k j e rne jou rna len  fo r  å  va rs le  
k r i t i sk  i n fo .  

Kjernejournal vil på alle sider presentere et symbol som skal signalisere om det finnes kritisk info 
på pasienten. Etter modell fra den svenske løsningen i NPÖ har man valgt et symbol som kan 
beskrives som et 6-armet kors basert på «Andreaskorset» eller «Star of Life» uten Æsculaps 
stav. 

 
 
Avhengig dels av informasjonselementets alvorlighetsgrad og dels av kategori vil informasjonen 
flagges som enten ”Kritisk” (medisinske varsler) eller ”Viktig” (til observasjon/nota bene).  
 

 
 
Dette gjør det mulig at en og samme type informasjon enten kan vises som ”kritisk” eller ”viktig”. 
I symbolet vil KRITISK info signaliseres i ØVRE halvdel av symbolet, men VIKTIG info 
signaliseres i NEDRE halvdel.  
Overfølsomhetsreaksjoner presenteres i den sentrale aksen som et utropstegn dersom «kritisk» 
(Alvorlig) eller som en firkant nederst ved «viktig» (Mindre alvorlig (rød farge) 
 

Kritisk overfølsomhetsreaksjon 
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Viktig overfølsomhetsreaksjon  

 
Registreringer under ”Medisinsk tilstand” signaliseres i høyre side av korset: Øvre høyre arm ved 
kritisk info (rød farge) eller nedre høyre arm hvis viktig (blå farge) 

Kritisk tilstand (inkludert anestesikomplikasjoner) 
 

Viktig tilstand, Pågående behandling eller «Endring i vanlig 
       behandlingsrutine» 

 
Registreringer i kategoriene «Endring i vanlig behandlingsrutine» og Pågående 
behandling/Implantet flagges kun som «viktig» i høyre nedre arm (blå farge) 
 

Info overført fra EPJ uten klassifisering (tidligere CAVE, foreløpig ikke  
       i bruk) 

”Annen ikke-strukturell info” flagges som kritisk i øvre venstre arm (rød farge) inntil denne er 
vurdert og omklassifisert av en behandlende lege. 

 
 

»Smitte» 
”Smitte” flagges i nedre venstre arm (gul farge) som «viktig». 



 

49 
 

6  Anbe fa l i nger  fo r  v ide re  a rbe id  

Arbeidet med å lage kodeverk for utprøving i kjernejournal har vært utfordrende. De største 
utfordringene har vært relatert til snevre juridiske rammer og kodeverket for medisinsk tilstand. 
 
Skillet mellom det å synliggjøre sykehistorien og det å gi spesielt varsel ved noen spesielle 
diagnoser har vært vanskelig å kommunisere. Vi opplever likevel at vi har lykkes i å rendyrke 
rapporten mot sistnevnte formål, i tråd med de strenge juridiske rammene. Dermed vil det ved 
eventuell revisjon av lovverket være muligheter for å etablere automatiske mekanismer for 
varsling av sjeldne sykdommer fra pasientens komplette sykehistorie.  
 
Listen over de kritiske diagnosene er å regne som et forslag for utprøving i en pilotfase. Da 
konseptet ikke har blitt brukt i praksis, er det vesentlig at erfaring innhentes systematisk og 
analyseres av fageksperter. Målsetting er å revidere kodeverket slik at det passer til klinisk 
praksis. Eksempelvis vil det være viktig å telle opp anonymisert hvilke diagnoser som registreres 
for å tilpasse kortlisten. Eventuell manglende bruk bør også studeres, eksempelvis ved studier 
av diagnoser i journal sammenlignet med hva som blir registrert i kjernejournal. En spesiell 
overvåking av uønskede hendelser knyttet til denne registreringen bør etableres.  
 
Gjeldende retningslinjer for koding av tilstander er at kun tilstander som er relevante ved 
kontakten med helsevesenet skal kodes. «For at en tilstand skal tas med skal det fremgå av den 
skriftlige journaldokumentasjonen at tilstanden er behandlet, undersøkt, vurdert eller har hatt 
betydning for den øvrige behandling, skal kodes.»26 En slik tilnærming vil begrense antall 
diagnosekoder og kan gjøre varsling av kritiske tilstander mindre verdifull.  
 
Et  regimet for overvåking og revidering av kodeverkene  i kjernejournal bør etableres. Alle 
kodeverkene må sees på som forslag og bør fortløpende revideres kontrollert under et 
endringsregime, slik at man beholder en felles versjon til enhver tid. Dette må gjennomføres for å 
sikre at kodeverkene er i tråd med gjeldende medisinsk praksis.  
 
Parallelt med arbeidet har utviklingen gått videre også i andre land. Arbeidet med modellering 
etter standarden fra openEHR, arketyper, har kommet lenger. I Danmark analyseres et 
allergiregister basert på kodeverket Snomed CT.27 Disse initiativene bør analyseres spesielt for å 
se hvilken merverdi en slik tilnærming kan gi. En slik teoretisk tilnærming må sees i lys av 
evalueringen av hvordan modellen fungerer i daglig praksis. 
 

                                            
26

 Hjemmeside: www.kith.no/kodeveiledning 
27

 SNOMED DK drug terminology and Decision Support Services. Presentasjon av Kell Greibe, SSI 2012 Hjemmeside: 
http://www.ihtsdo.org/fileadmin/user_upload/doc/slides/Ihtsdo_Showcase2012_DanishDrugTerminologyAndDecisionSupport.pdf 
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7  Eksempelb i l de r  f ra  K r i t i sk  In fo  i  k j e rne jou rna l  
p i l o t  

I kjernejournal-pilot er ikke kategoriene «Endring i vanlig behandlingsrutine» og «Annen ikke 
strukturert info» tatt i bruk. I tillegg er underkategoriene i kategorien «Medisinsk tilstand»: 
Komplikasjoner ved anestesi og Kritiske medisinske tilstander, flyttet opp slik at hver av disse 
finnes på øverste nivå. Dette er gjort av praktiske hensyn for å unngå unødige steg i 
registreringsprosessen.  
 
 
Under er noen eksempelbilder fra pilot-versjonen av Nasjonal kjernejournal:  

 

 

Figur 7 Kritisk info - Hovedbilde med 2 aktive kategorier 
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Figur 8 Detaljvisning av registrert overfølsomhetsreaksjon 

 
 

 

Figur 9 Detaljvisning av Kritisk medisinsk tilstand med info 
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Figur 10 Registreringsbilde for ny legemiddelreaksjon 

 
 
 

 

Figur 11 Registrering av legemiddelreaksjon - Søk etter legemiddel/ATC-kode 
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