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Høringsbrev: Forslag til strukturelle endringer i de helsefaglige 
prosedyrekodeverkene innen radiologi og nukleærmedisin (NCRP), kirurgi (NCSP) 
og medisin (NCMP) 
 
Helsedirektoratet har et pågående prosjekt, hvor vi går i gjennom de helsefaglige 
prosedyrekodeverkene for spesialisthelsetjenesten. Hovedintensjonen med prosjektet er å 
få rendyrkede og utfyllende prosedyrekodeverk, slik at vi samlet sett får presise, 
oversiktlige samt enhetlige prosedyrekodeverk, som er lett å finne frem i for de som skal 
benytte det, og som gjør det mulig å følge virksomheten.  
 
 
Bakgrunn: 
 
Den overordnede målsettingen med prosjektet er å få utviklet de helsefaglige 
prosedyrekodeverkene slik at de samlet sett, gir en god og entydig oversikt over klinisk 
virksomhet, og dermed styringsmulighet, og ikke minst mulighet for kvalitetsutvikling. For 
hver type helsefaglig prosedyre skal det foreligge: 

«én kode, i ett kodeverk, innenfor én kategori med tilsvarende prosedyrer» 

 

Prosjektet er forankret i Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014-2016), tiltak 6.3 
Kodeverk og terminologi. Helsefaglige prosedyrekoder er utviklet for presis og systematisk 
registrering av diagnostiske og terapeutiske tiltak. Hensikten er å få standardisert 
informasjon for statistikk, planlegging, styring, evaluering samt forskning. 

Helsefaglige prosedyrekoder danner et viktig grunnlag for å få oversikt over klinisk aktivitet 
i spesialisthelsetjenesten, som vil være avgjørende for å få på plass effektive pasientløp 
som for eksempel pakkeforløp for kreftpasienter, samt andre standardiserte pasientforløp, 
som er under stadig utvikling.  

I spesialisthelsetjenesten har vi tre helsefaglige prosedyrekodeverk: et for kirurgiske 
prosedyrer, NCSP (NOMESCO Classification of Surgical Procedures); et for medisinske 
prosedyrer, NCMP (Norwegian Classification of Medical Procedures) samt et for 
radiologiske og nukleærmedisinske prosedyrer, NCRP (Norwegian Classification of 
Radiological Procedures). NCRP er det sist etablerte av de tre kodeverkene, og er bygget 
på samme lest som NCSP. De kirurgiske og medisinske prosedyrene utføres primært av 
kirurger og medisinere, men også av radiologer, og en del av prosedyrene gjøres av flere 



 
 
 
typer spesialister samtidig. Enkelte av prosedyrene utføres også på tvers av spesialitets- 
og profesjonsgrenser.  

Helsefaglige prosedyrer skal registreres som følge av dokumentasjonskravet hjemlet i 
helsepersonelloven og pasientjournalloven. Kirurgiske og medisinske prosedyrer som 
utføres på enten polikliniske eller innlagte pasienter skal registreres så presist som mulig 
ved bruk av koder hentet fra NCSP eller NCMP i de respektive benyttede 
pasientadministrative systemene (PAS). Radiologiske og nukleærmedisinske prosedyrer, 
som utføres ved billeddiagnostiske enheter enten poliklinisk eller på innlagte pasienter, 
skal registreres så presist som mulig ved bruk av koder hentet fra NCRP i respektive 
informasjonssystemer. Prosedyrer som kodes med NCSP og NCMP rapporteres til NPR 
(Norsk pasientregister) for polikliniske og innlagte pasienter, som så gir grunnlag for 
innsatsstyrt finansiering (ISF). For prosedyrer som kodes med NCRP er det kun 
rapporteringsplikt for polikliniske pasienter som skal meldes til HELFO 
(Helseøkonomiforvaltningen). Helsefaglige prosedyrekoder er fundamentet for 
aktivitetsoversikt i spesialisthelsetjenesten – ergo må de være riktige, komplette og det må 
være en kodestruktur som legger opp til at alle de ulike prosedyrene kan kodes så presist 
som mulig. Videre er det ønskelig at kodestrukturen kan benyttes innenfor eksisterende 
operative registrerings- og rapporteringssystemer. 
 
 
Utfordringsbildet: 
 
I praksis står vi overfor følgende utfordring: 

o tre helsefaglige prosedyrekodeverk, som både er overlappene og mangelfulle  

o ulik kodepraksis, og delvis tilfeldig koderegistrering 

o ulike registrerings- og rapporteringssystemer  

o ulike finansieringssystemer for samme type prosedyrer  

 
Pågående revideringsprosjekt, omfatter kun prosedyrer innenfor kirurg, medisin, radiologi 
og nukleærmedisin, slik at vi samlet sett får formålstjenlige helsefaglige 
prosedyrekodeverk.  
 
 
Konkretisering av målsetting:  
 
Gjennom pågående prosjekt ønsker vi å forbedre de helsefaglige prosedyrekodeverkene, 
ved å få: 

o Tre dekkende, gjensidig utelukkende og kompletterende prosedyrekodeverk. 

o Et revidert radiologisk prosedyrekodeverk, med det formål at all radiologisk og 

nukleærmedisinsk aktivitet kan registreres og rapporteres korrekt.  

o Identifisert konsekvenser av reviderte prosedyrekodeverk, i forhold til 

registrering og rapportering og finansieringsordninger. 

o Alle prosedyrekodeverkene inn i FinnKode (elektronisk søkeverktøy).  

 

  



 
 
 
Forslag til overordnet revidering: 

 

1. Radiologiske intervensjonsprosedyrer, definert som inngrep i en anatomisk 

region, organ eller organsystem, ved hjelp av en radiologisk modalitet, som ledd i 

utredning eller behandling av pasienter, består i dag av fem tegn.  

De radiologiske intervensjonsprosedyrekodene foreslås integrert i det kirurgiske og 
medisinske prosedyrekodeverket, med plassering i anatomisk relevant kapittel 
sammen med øvrige kirurgiske og medisinske prosedyrer. Kodestrukturen vil bestå 
av 6 tegn, hvor de to første tegnene er bokstaver som angir anatomisk lokalisasjon, 
tredje tegn angir type inngrep/intervensjon, fjerde og femte tegn utgjør intern 
differensiering i aktuelle kategori inngrep, og siste tegn «R» angir at prosedyren er 
radiologisk.  Der det foreligger NCSP-kode som er dekkende for den aktuelle 
radiologiske prosedyre vil denne benyttes, med tilførsel av «R» til slutt. Der det kun 
foreligger NCRP-kode for en radiologisk intervensjon, vil den endres i tråd med 
foreslåtte struktur. Der det mangler adekvat kode, vil det opprettes en ny NCRP-
kode med foreslåtte struktur. 
 
Den foreslåtte strukturen for NCRP-koder vil tilstrebes i størst mulig grad, med 
tilpasninger ut i fra samme logiske oppbygning, der det blir nødvendig. Blant annet 
vil det kunne bli nødvendig innenfor nevroradiologiske 
intervensjonsprosedyrekoder.  
 
En stor andel av de radiologiske intervensjonsprosedyrekodene, som foreligger i 
dagens NCRP, er i utgangspunktet tatt fra det kirurgiske prosedyrekodeverket, slik 
at endringen totalt sett ikke blir omfattende. Det vil benyttes faglig kompetanse fra 
formelt oppnevnte referansegrupper, for å differensiere hvilke inngrep som skal 
defineres som radiologiske kontra kirurgiske eller medisinske prosedyrer. 
 
Forslag til overordnet struktur for endring av NCRP-koder, slik at de kan inngå i 
NCSP/NCMP-kodeverket, og samtidig skilles ut som eget kodeverk: 
 
 

NCRP 

Tegn I dag  Endringsforslag 

1. Anatomisk lokalisasjon, 
alfabetisk inndelt, som 
NCSP/NCMP 

Uendret 
2. 

3. Numerisk konstant «5» 
Erstattes med bokstav som angir type 
inngrep/intervensjon i tråd med NCSP  

4. Intern differensiering i aktuelle 
kategori – bokstaver 

Intern differensiering i aktuelle kategori – 
tall, i tråd med NCSP 5. 

6. - «R» tilføres som konstant, for radiologisk 
intervensjon 

 
  

I praksis vil forslag til endringer kunne bli som vist av eksemplene under: 
  



 
 
 

I dag Prosedyre Forslag til endring 

Kode Kodeverk Kode Kodeverk 

PA5JA NCRP 
Injeksjon av terapeutisk substans i a. carotis 
int. 

PAT10R   NCRP 

PA5JB NCRP 
Injeksjon av terapeutisk substans i a. carotis 
com. 

PAT15R   NCRP 

PA5JC NCRP 
Injeksjon av terapeutisk substans i a. carotis 
ext. 

PAT20R   NCRP 

PAP20 
NCSP, 

NCRP 
Perkutan arterioplastikk på a. carotis 
communis 

PAP20R NCRP 

PAP21 
NCSP, 

NCRP 
Perkutan arterioplastikk på a. carotis interna PAP21R NCRP 

PAQ20 
NCSP, 

NCRP 
Innlegging av stent i a. carotis communis PAQ20R NCRP 

PAQ21 
NCSP, 

NCRP 
Innlegging av stent i a. carotis interna PAQ21R NCRP 

PAQ30 
NCSP, 

NCRP 
Innlegging av stent i a. subclavia PAQ30R NCRP 

PDP10 
NCSP, 

NCRP 
Perkutan arterioplastikk på infrarenale 
bukaorta 

PDP10R NCRP 

PDP30 
NCSP, 

NCRP 
Perkutan arterioplastikk på iliakalarterie PDP30R NCRP 

PDQ10 
NCSP, 

NCRP 
Innlegging av stent i infrarenale bukaorta PDQ10R NCRP 

PDQ30 
NCSP, 

NCRP 
Innlegging av stent i iliakalarterie PDQ30R NCRP 

PDW99 
NCSP, 

NCRP 
Annen operasjon på infrarenale bukaorta 
eller iliakalarterie og distal forbindelse 

PDW99R NCRP 

- - 
Innlegging av stentgraft i infrarenale 
bukaorta 

PDZ10  NCRP 

- - 
Innlegging av unilateralt stentgraft i 
infrarenale bukaorta og iliacalarterie 

PDZ11R NCRP 

- - 
Innlegging av bilateralt stentgraft i infrarenale 
bukaorta og iliacalarterier 

PDZ12R
  

NCRP 

 

 

2. Diagnostiske radiologiske undersøkelser, definert som én avbildning eller en 

serie avbildninger eller opptak av én anatomisk region, et organ eller et 

organsystem, ved bruk av én modalitet, som ledd i utredning av pasienter, for å 

besvare ett enkelt diagnostisk problem eller klinisk spørsmålsstilling. Per dags dato 

består de aller fleste kodene for diagnostiske radiologiske undersøkelsene av fem 

tegn med følgende komponenter: 

 

1. og 2. tegn  alfabetisk representerer anatomisk lokalisasjon 
3. tegn  numerisk konstant = ”0” 
4. tegn  alfabetisk reservert for ytterligere differensiering 
5. tegn  alfabetisk representerer modalitet  
 



 
 
 

De diagnostiske radiologiske undersøkelsene foreslås samlet i et eget kapittel – 
kapittel S, med opprettholdelse av foreliggende struktur supplert med bokstaven S 
foran som vil angi kapitteltilhørighet i følgende kapittel; Kapittel S – Radiologiske 
diagnostiske prosedyrer og nukleærmedisinske prosedyrer. Koder for diagnostiske 
radiologiske undersøkelser som stammer fra kodeverkene NCSP eller NCMP, som i 
dag har en annerledes oppbygging, vil gjøres om til foreslåtte struktur.  Der det 
mangler adekvat kode for en diagnostisk radiologisk undersøkelse, vil det opprettes 
en ny NCRP-kode i tråd med foreslåtte struktur (se eksempler i tabell under punkt 
3). 

3. Nukleærmedisinske prosedyrer, definert som prosedyrer der en benytter 

radiofarmaka for diagnostiske og terapeutiske formål, som omfatter både 

nukleærmedisinske undersøkelser og intervensjoner, foreslås samlet sammen med 

de diagnostiske radiologiske prosedyrene, med utgangspunkt i samme struktur som 

i dag, med tilførelsen av S foran. Koder for nukleærmedisinske prosedyrer som 

stammer fra kodeverkene NCSP eller NCMP, som i dag har en annerledes 

oppbygging, vil gjøres om til foreslåtte struktur.  

 
I praksis vil forslag til endringer i punkt 2 og 3, kunne bli som vist av eksemplene 
under: 

 
 

I dag Prosedyre Forslag til endring 

Kode Kodeverk Kode Kodeverk 

HA0AA NCRP RG Mammagrafi SHA0AA NCRP 

HA0AG NCRP MR Mamma SHA0AG NCRP 

HADE00 NCMP UL Mamma SHA0AK NCRP 

HA0AK NCRP UL Mamma og axille SHP0BK NCRP 

-  Ultralyd axille SPJ0AK NCRP 

HA0AN NCRP NM Mammoscintigrafi SHA0AN NCRP 

JJ0AG NCRP MR Lever SJL0AG NCRP 

JL0AG NCRP MR Pankreas SJL0AG NCRP 

JJ0AK NCRP UL Lever SJJ0AK NCRP 

JK0AK NCRP UL Galleveier SJK0AK NCRP 

JJ0BK NCRP Ultralyd Lever, galleveier og pancreas SJJ0BK NCRP 

JJ0BN NCRP Leverarterieperfusjonsscintigrafi SJJ0BN NCRP 

JX0AN NCRP Blødningsscintigrafi SJX0AN NCRP 

SP0AD  NCRP CT Hals, toraks og abdomen SSP0A  NCRP 

SQ0AD NCRP CT Toraks, abdomen og bekken SSQ0AD NCRP 

SL0AB NCRP 
RGA Arteriografi av abdominal aorta og 
bekkenarterier 

SSL0AB NCRP 

 

Angivelser av tilleggskoder og ATC-koder, vil bli som før. 
 
 



 
 
 
Høring: 
 
Det er ønskelig at aktuelle revideringsprosjekt, i minst mulig grad skal interferere med godt 
etablert praksis i koding av helsefaglige prosedyrer, som sikrer riktig registrering og 
rapportering. Det er ikke innenfor dette prosjektets mandat å se på alternative 
registrerings- eller finansieringsordninger. Vi ønsker en tilbakemelding på følgende: 
 

a) Er aktuelle forslag til strukturell oppbygning av radiologiske og nukleærmedisinske 

prosedyrer formålstjenlig med hensyn til å kunne få utviklet  

i. Tre dekkende, gjensidig utelukkende og kompletterende 

prosedyrekodeverk. 

ii. Et revidert radiologisk prosedyrekodeverk, med det formål at all 

radiologisk og nukleærmedisinsk aktivitet kan registreres og rapporteres 

korrekt.  

iii. Oversiktlige helsefaglige prosedyrekodeverk, som det er lett å finne frem i 

for de som skal benytte det? 

b) Fremstår foreslåtte overordnede strukturelle endringer i de helsefaglige 

prosedyrekodeverkene, som logisk og lett å bruke i praksis? 

c) Hvilke faglige og praktiske forhold blir det viktig å ta høyde for, og eventuelt utrede, 

før de foreslåtte strukturelle endringene i de helsefaglige prosedyrekodeverkene 

eventuelt kan innføres? 

 
Vi tar også gjerne imot andre relevante tilbakemeldinger.  
 
 
Høringsfrist 24. mars.  
 
Høringssvaret sendes: postmottak@helsedir.no 
 
Spørsmål kan rettes til: anna.catharina.hegstad@helsedir.no 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Hanne Narbuvold e.f. 
avdelingsdirektør 

Anna Catharina Hegstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Adressater for høring:  
    
 

Høringsinstans e-postadresse Kommentarer 

Helse Sør-Øst RHF postmottak@helse-sorost.no   

Helse Vest RHF helse@helse-vest.no  

Helse Midt-Norge RHF postmottak@helse-midt.no   

Helse Nord RHF postmottak@helse-nord.no   

Helse Sør-Øst Sykehuspartner post@sykehuspartner.no   

Helse Vest IKT AS postmottak@helse-vest-ikt.no   

Hemit Helse Midt-Norge IT postmottak@hemit.no   

Helse Nord IKT  post@hnikt.no  

Den norske legeforeningen 
Leder av Medisinsk 
fagavdeling 

legeforeningen@legeforeningen.no 
bjarne.strom@legeforeningen.no  

Bedt om å sende videre til alle 
fagmedisinske foreninger 

Norsk radiografforbund annapett@radiograf.no   

Norsk radiologisk forening gahagen@ous-hf.no  
Bedt om å vurdere om det er 
faglige radiologisk foreninger som 
burde høres, utover de på listen 

Norsk forening for abdominal 
radiologi 

ase.kjellmo@stolav.no   

Norsk forening for muskel- og 
skjelettradiologi 

mskradiologi@gmail.com   

Norsk forening for pediatrisk 
radiologi 

lise.heiberg@ous-hf.no   

Norsk forening for radiologisk 
brystdiagnostikk 

hildegunn.aase@helse-bergen.no 
 

 

Norsk forening for 
thoraxradiologi   

NFTRmail@gmail.com   

Norsk nevroradiologisk 
forening 

gringsta@ous-hf.no   

Norsk forening for 
intervensjonsradiologi 

jon.egge@hotmail.com;  
jon.egge@helse-fonna.no  

 

Norsk forening for 
nukleærmedisin og molekylær 
avbildning 

Thuy.Lu@unn.no 
 

 

Norsk selskap for 
nukleærmedisin og molekylær 
avbildning 

Rune.Sundset@unn.no 
 

 

Norsk forening for medisinsk 
fysikk 

post@nfmf.org; einaw@ous-hf.no   

Statens strålevern nrpa@nrpa.no   

Røntgeninstituttenes 
Fellesorganisasjon (Rifo) 

tor.ole.kjellevand@unilabs.com 
gary.haraldsen@unilabs.com  

 

Norsk kirurgisk forening olaug.villanger@rikshospitalet.no   

Norsk karkirurgisk forening   erik.mulder.pettersen@sshf.no   

Norsk cardiologisk selskap ncs@hjerte.org  

Norsk gynekologisk forening jone.trovik@helse-bergen.no   

Norsk forening for 
otorhinolaryngologi, hode- og 
halskirurgi   

berit.mortensen@rikshospitalet.no   

Norsk nevrokirurgisk forening 
rupavathana.mahesparan@helse-
bergen.no  

 

Norsk urologisk forening Christian.Beisland@k1.uib.no   

Norsk thoraxkirurgisk forening alexander.wahba@ntnu.no  

Norsk forening for 
gastroenterologisk kirurgi   

Brynjul.Ystgaard@stolav.no   

Norsk ortopedisk forening hullebergg@gmail.com   

Norsk revmatologisk forening Dag.Magnar.Soldal@sshf.no   

Norsk onkologisk forening stein.sundstrom@stolav.no   
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Norsk indremedisinsk forening hanne.thurmer@live.no   

Norsk nevrologisk avdeling anne.hege.aamodt@gmail.com   

Norsk anestesiologisk forening  Hakon.Tronnes@stolav.no   

Norsk barnelegeforening leder@barnelegeforeningen.no   

Norsk gastroenterologisk 
forening  

Reidar.fossmark@ntnu.no   

Norsk oftalmologisk forening   vdwankel@online.no   

Norsk nyremedisinsk forening Egil.hagen@sshf.no   
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