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Horing av nytt kodeverk for laboratorietjenestene

Med utgangspunkt i NEKLAB er det utarbeidet et nytt forslag til laboratoriekodeverk.
Arbeidet har blitt ledet av Helsedirektoratet. Kompetansesenter for IT i helse- og
sosialsektoren (KITH) har hatt sekretariatsfunksjon og har utarbeidet kodeverket i
samarbeid med faglige referansegrupper oppnevnt av medisinske spesialistforeninger.

Formålet med kodeverket er en nasjonal entydig dokumentasjon av den medisinske
aktiviteten som utføres ved laboratoriene. Kodeverket skal brukes i den elektroniske
samhandling i helse- og omsorgssektoren, både i primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten, i forbindelse med henvisning/rekvirering, analysearbeid og
svar på laboratorieundersøkelser. En rekke helseforetak har klargjort for pilotering av
laboratoriemeldinger basert på dette forslaget til laboratoriekodeverk. Utvalgte deler av
foreliggende laboratoriekodeverket inngår i pilotering vinter 2011/2012.

Fagområdene som dekkes er medisinsk biokjemi, farmakologi, genetikk, immunologi,
mikrobiologi, patologi og andre laboratoriespesialiteter. Kodeverket definerer om lag
2500 undersøkelser, og tilleggskoder benyttes for et utvalg av disse. Kodeverket er
ment å dekke behovene ved rekvirering, svarformidling og dokumentasjon i pasientens
journal så vel som for internt arbeid i laboratoriene og for nasjonal styring og
oppfølging av laboratoriefagene. Det vil være aktuelt å spesifisere ytterligere
undersøkelser ved bruk av tilleggskoder. Den videre nasjonale forvaltning av
kodeverket vil innebære avklaringer av ytterligere spesifiseringer for lokalt og nasjonalt
bruk. Kodeverket som nå sendes på høring skal også danne grunnlaget for en
nasjonal standard for anvendte navn (terminologi) og teknisk kode.

Kodeverket er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettside:
www.helsedirektoratet.no
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Kodeverkets oppbygning, bruk, historikk og annet er beskrevet i dokumentet "Om
NEKLAB" som finnes tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.
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Høringsinstansene bes om å uttale seg om kodeverket reflekterer den  medisinske
aktivitet  i laboratoriefagene, spesielt med tanke på

1) Manglende undersøkelser
2) Undersøkelser som bør utgå (foreldet osv)
3) Åpenbare feil ved gruppering av undersøkelser
4) Betegnelse på undersøkelser
5) Manglende eller feilaktig definisjon av undersøkelsene

For noen fagområder er kombinasjoner av undersøkelser (profiler, batterier og
lignende) ofte aktuelt. Vi ber høringsinstansene om å vurdere hvorvidt hyppig
benyttede kombinasjoner av undersøkelser kan identifiseres og standardiseres
nasjonalt.

Aktørene som tilbyr helsetjenester innenfor laboratoriefagene bes om å kommentere
hvilke forhold som bør være belyst innen en  innføring av nasjonalt
laboratoriekodeverk kan iverksettes, herunder innføringstidspunkt og ressursbehov.

Spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til saksbehandler
annette.larsen helsedir.no eller kodeh'el kith.no.

Hørinassvar  
Direktoratet ber de regionale helseforetak om å gjøre ledelse og aktuelle fagmiljø i
helseforetakene kjent med høringen. Vi ber om en samlet tilbakemelding fra hvert av
de regionale helseforetak. øvrige aktører som inngår i adresselisten, bes om å
innhente synspunkter fra sine relevante fagmiljø, og sende høringsuttalelsen til:

Helsedirektoratet, Pb 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Henvendelser per e-post: ostmottak helsedir.no

Høringsfrist er satt til 19. mars 2012.

Vennlig hilsen

Eva Wensaas e.f.
fung avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk

- 2

Annette Larsen
seniorrådgiver
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Notat

Horingsnotat: Om NEKLAB. Et kodeverk for laboratoriefagområdene.

Helsedirektoratet

Bakgrunn

Arbeidet med å få et nasjonalt kodeverk for laboratorietjenestene har pågått i mange
år. For vel 10 år siden ble det utarbeidet en norsk versjon av IFCC/ IUPAC's
kodeverk (NPU). Dette ble ferdigstilt i 1999 og presentert som NKKKL (Norsk
kodeverk for klinisk kjemiske laboratorier). Kodeverket endret i 2004 navn til NKMB
(Norsk kodeverk for medisinsk biokjemi). Dette kodeverket ble regelmessig
vedlikeholdt frem til 2005.
I 2005-2006 ble det utviklet et nytt nasjonalt kodeverk som var tenkt å omfatte alle
medisinske laboratoriefag — NEKLAB (Norsk enhetlig kodeverk for labora-
toriefagene). Dette kodeverket skulle således omfatte blant annet medisinsk
biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi, medisinsk genetikk, farmakologi samt
immunologi og transfusjonsmedisin.
I august 2009 fikk KITH i oppdrag fra Helsedirektoratet å videreføre arbeidet med
NEKLAB på bakgrunn av det pågående arbeidet med meldinger for helsesektoren
("Meldingsløftet"). Oppdraget var 2-delt:

Ajourføring av NEKLAB med analyser som er tilkommet etter at NEKLABs
analyseregister ble definert i oktober 2006. Ajourføring av kodeverket var forutsatt å
foregå som en del av en påfølgende høringsprosess.

Gjøre NEKLAB mer tilgjengelig som et verktøy for rekvirering av laboratorietjenester.

Konkret skulle KITH:

• gjennomgå kodeverket for materiale med tanke på redundans
• forenkle eller fjerne kodeverket for lokalisasjon fra undersøkelseskoden



• redusere antall koder for komponent i kodeverket ved å skille ut koder for
mikrober, legemidler og lignende og gi dette som tilleggsinformasjon til selve
undersøkelseskoden

• gjennomgå kodeverket for metode med tanke på redundans
• utarbeide forslag til ny struktur

KITH utarbeidet et forslag til et revidert laboratoriekodeverk basert på en ny struktur.
Dette forelå ultimo november 2009 og var planlagt sendt ut på en bred høring.
Det var imidlertid klart at deler av kodeverket fortsatt var ufullstendig slik at videre
arbeid var påkrevd. Det var også ønskelig at kodeverket ble ferdigstilt for alle labora-
toriedisipliner før kodeverket ble sendt ut på høring. På et møte i Helsedirektoratet
med representanter for involverte spesialiteter ble det derfor foreslått å opprette noen
arbeidsgrupper. Følgende arbeidsgrupper er senere opprettet:

Medisinsk biokjemi, koagulasjon, endokrinologi, farmakologi, immunologi, allergologi,
serologi og overordnede genetiske undersøkelser som i operativ virksomhet grenser
opp mot disse fagområdene

Jens Gleditsch, Oslo universitetssykehus
Olav Klingenberg, Oslo universitetssykehus
Erling Saltrø, Nordlandsykehuset
Ketil Espnes, St. Olavs Hospital

Mikrobiologisk bakteriologi og virologi

Frode Gran, St. Olavs Hospital
Eirik Holten, Miclis NS

Patologi

Ying Chen, Akershus universitetssykehus

Spesialisert medisinsk genetikk og cytogenetikk

Frances M. Thyssen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Torunn Fiskerstrand, Haukeland Universitetssjukehus
Gunnar Houge, Haukeland Universitetssjukehus

KITH fikk i oppdrag å utføre arbeidet. Arbeidet i arbeidsgruppene startet i mars 2011
og et forslag til et mer omfattende kodeverk, med unntak av fagområdet medisinsk
genetikk, forelå ultimo juli 2011. Det foreliggende utkastet omfatter nå alle
fagområder. Utkastet kan fortsatt være utilstrekkelig gjennomarbeidet når det gjelder
konsistens i skrivemåte samt utfasing av undersøkelser som ikke lenger er aktuelle.
Dette og andre mangler vil bli rettet i forbindelse med høringsrunden.



Bruksområde

Undersøkelseskoden skal kunne benyttes gjennomgående i hele arbeidsflyten:
• Av rekvirent ved bestilling
• For planlegging og gjennomføring av arbeidet på laboratoriet
• For dokumentasjon av pasientaktivitet og aktivitetsoversikt i LIS og PAS/EPJ (og

tilsvarende systemer)
• For samhandling (informasjonsutveksling, rapportering osv.)
Beskrivelsen nedenfor fokuserer på bruken av kodeverket og omtaler ikke
nødvendigvis øvrige opplysninger om pasienten, prøven eller undersøkelsen.

Av rekvirent ved bestilling
Hver rekvirert undersøkelse angis ved bruk av én undersøkelseskode og eventuelt
en eller flere tilleggskoder. Det skal benyttes en undersøkelseskode som angir den
komponenten som ønskes kvantifisert, vurdert eller undersøkt på annen måte og
som uttrykker hvordan denne komponenten ønskes undersøkt (kolonnen:
"Egenskapsart").
Materialet for undersøkelsen er materialet som laboratoriet benytter for å
utføre/vurdere undersøkelsen, ikke nødvendigvis det materialet som rekvirenten
fremskaffer ved prøvetakningen. Kodeverket inneholder det eller de mest vanlige
materialene for hver enkelt undersøkelse samt i blant koden  X  for "ikke angitt
materiale". Her samles undersøkelser på mindre vanlige materialer — det konkrete
materialet i hvert enkelt tilfelle kan da angis enten som prøvetakningsmateriale,
indirekte via anatomisk lokalisasjon eller som en del av de kliniske opplysningene.
Dersom undersøkelseskoden ikke spesifiserer komponenten fullt ut kan det være
nødvendig å spesifisere komponenten ytterligere ved også å angi en eller flere til-
leggskoder.

Utenom undersøkelseskoden og eventuelle tilleggskoder kan rekvisisjonen inneholde
kliniske opplysninger, primært som fritekst. Relevante opplysninger kan blant annet
være:
• Klinisk problemstilling
• Pasientens høyde og/eller vekt
• Prøvetakningsmateriale
• Prøvetakingstidspunkt
• Prøvetakingsmetode
• Prøvemengde, samletid og tilsvarende opplysninger
• Anatomisk lokallsasjon (alternativ til bruk av tilleggskode)
• Forsendelsesmåte

For å forenkle rekvireringen skal det også være mulig å ha lokalt definerte under-
søkelser som for eksempel samlinger av enkeltanalyser ("Allergenpanel — matvarer").
Slike lokale undersøkelser skal hos tjenesteyter omsettes til undersøkelser som er
definert i NEKLAB.
Leverandørene står fritt til å utforme brukerinterfacet. NEKLAB-kodene er beregnet
for bruk i datasystemene og ikke for inntasting. Istedenfor kan en f.eks. velge ønsket
undersøkelse fra rullegardinmenyer eller ved inntasting av (deler av) bruksnavnet.
Rullegardinmenyer og lokale lister over undersøkelser kan organiseres på andre
måter enn den presentasjonen som er benyttet for NEKLABs skriftlige oversikt over
undersøkelsene.



Bruk i LIS for planlegging og gjennomføring
Tjenesteyter vil revurdere relevante undersøkelser ut fra kliniske opplysninger og
også angi undersøkelsesmetoden som skal benyttes for hver enkelt undersøkelse.
Dersom den rekvirerte undersøkelsen er en samleundersøkelse (batteri, profil osv.)
skal samleundersøkelsen dekomponeres til de enkeltundersøkelsene som inngår
En rekke laboratorier, særlig innefor mikrobiologi og patologi, vil også "rekvirere"
supplerende undersøkelser basert på resultatene fra de først utførte undersøkelsene.
F.eks. vil en mikrobiologisk dyrkning kunne resultere i oppvekst av flere
bakteriekolonier. Laboratoriet vil da "rekvirere" ytterligere undersøkelser for å
identifisere hver enkelt mikrobe.

Bruk i LIS og PAS/ EPJ for registrering av utført undersøkelse
Etter at en undersøkelse er gjennomført, må registreringen reflektere den eller de
undersøkelsen(e) som faktisk er utført, inkludert benyttet undersøkelsesmetode og
andre relevante tilleggskoder. Undersøkelseskoden vil i noen tilfelle kunne awike fra
den undersøkelsen rekvirenten har rekvirert eller som var planlagt utført, f.eks. når
rekvirert undersøkelse var en samleundersøkelse (batteri, profil osv.) eller
laboratoriet har valgt å utføre en undersøkelse som er mer relevant enn den
rekvirerte.

Bruk for samhandling (informasjonsutveksling)
For bruk i en elektronisk overført melding (rekvisisjon, svarrapport, sentral
rapportering osv.) benyttes én undersøkelseskode og eventuelle tilleggskoder for
hver utført undersøkelse.

Kodeverket

Målsetningen for kodeverket er at det skal beskrive den medisinske aktivitet som
utføres i laboratoriefagene. Undersøkelseskodene (kolonnen "Kode" helt til venstre i
kodeverket) består av en teknisk kode, samt en kort og en lengre betegnelse. For en
del av kodene er det gitt tilleggskoder (kolonnen under første innrykk fra venstre) for
hyppig utførte undersøkelser. Disse tilleggskodene har korte og lengre betegnelser.
Mellom den korte og lengre betegnelsen for tilleggskoden, finnes kolonnen som
enten har en ny kode (med prefiks NOR etterfulgt av tall) eller en NPU-kode (prefiks
NPU etterfulgt av tall). Ved å gi denne opplysningen, blir det utvetydig at "koden
pluss tilleggskoden" tilsvarer definisjonen av den angitte NPU-koden.

Kort betegnelse ("Norsk bruksnavn") er ment å være den dagligdagse betegnelsen
for den aktuelle undersøkelsen. Bruksnavnet skal blant annet benyttes som
undersøkelsesnavn for rekvisisjoner, analysesvar, på laboratorieark, i
pasientjournalen og på skjermbilder i datasystemene.
Lang betegnelse ("Fulltekst") vil inneholde et mer fullstendig og beskrivende navn.
Vanlige synonymbetegnelser kan finnes her.

Hver kode har angivelse av egenskapsart og eventuelt måleenhet. Informasjonen
beskriver egenskap ved undersøkelsen, for eksempel vekt, konsentrasjon eller navn
på påvist bakterie.



Flere laboratorieundersøkelser vil kunne oppfattes som identiske til tross for at det er
mindre forskjeller i spesifiseringen av undersøkelsen — oftest forskjeller når det
gjelder undersøkt komponent, egenskapsart og/eller måleenhet. For å få en sikker
identifikasjon av den enkelte undersøkelse har en valgt å referere til det
internasjonale NPU-kodeverket. Dette kodeverket er alt i bruk ved flere av landets
større laboratorier.
Selve undersøkelseskoden identifiserer en gitt undersøkelse. Dette inneholder
følgende dataelementer:
• kode (NPUnnnnn/NORnnnnn)
• kort betegnelse ("Norsk bruksnavn")
• lang betegnelse/beskrivelse
• egenskapsart
• måleenhet
• spesifikasjon
• kommentar vedrørende bruken

Kodenbestår av undersøkelsens internasjonale NPU-kode. NPU-koden er bygget
opp av prefikset "NPU" etterfulgt av fem sifre. Alle kodeverdier, unntatt seriene 05000
— 05999, 15000 — 15999, 25000 — 25999 osv, er internasjonalt forankret i kodeverket
"Nomenclature, Properties and Units. International Union of Pure and Applied
Chemistry, International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
(IUPAC-IFCC/C-NPU)" ofte omtalt som "Elephant". Dette betyr at kodene, og alle
attributtverdier tilknyttet koden, er internasjonalt fastlagt og kan ikke endres, men
bare oversettes til eget språk.
NPU-kodeverket tillater nasjonale utvidelser. Kodeverdier i området 05000 — 05999,
15000 — 15999, 25000 — 25999 osv, er spesifikt avsatt tH nasjonale formål. Norske
koder i dette området vil bare ha betydning i Norge og prefikses ikke av "NPU", men
av "NOR". Disse kommer til anvendelse i tilfeller hvor NPU-koder foreløpig ikke er
funnet eller ikke finnes, og hvor nasjonal standard eller tradisjon og kultur, bryter med
prinsippene for det internasjonale NPU-kodeverket.

Kodene er gruppert etter fagområder eller tema som ofte hører sammen. Antallet
koder varierer mellom gruppene. Det er om lag 2500 koder i det nåværende
forslaget.
Kodeverket skal omfatte alle undersøkelser som er av nasjonal interesse, herunder
både enkeltundersøkelser (&) undersøkelse med ett svar) samt sammensatte
undersøkelser (batterier, profiler og tilsvarende) hvor én rekvirert undersøkelse
resulterer i flere enkeltundersøkelser med hvert sitt svar. Kodeverket omfatter ikke
undersøkelser som kun antas å ha interesse for ett laboratorium eller profiler som
kun har en lokal mening.


