
«Foreningens mål er å arbeide 
for at Norge skal følge 
internasjonale konvensjoner, 
norsk og
internasjonal lovgivning og 
påse at norsk helsevesen 
følger internasjonal, anerkjent
medisinsk kunnskap, herunder 
metoder og prosedyrer som 
sikrer at pasienten får
diagnostikk, 
differensialdiagnostikk, 
behandling og rehabilitering 
av hele skadeomfanget»



ICD-10 FOR ALLE(International codes of 
diseases - 10th edition)



HVA ER ICD-10?

 ICD-10 kodene er et diagnosesystem laget av Verdens
helseorganisasjon

 Den inneholder koder for sykdom, skade og lyte.

 Opplevelsen av den høyest oppnåelige standarden på
helse er et av de grunnleggende rettigheter til ethvert
menneske uten forskjell på rase, religion, politisk tro, 
økonomisk eller sosial tilstand



WHO setter koder for sykdom, skade og lyte 
som gjelder for et hvert sykehus, over hele 
verden.

• Kodene heter ICD-10 og er språkløst - kommer fra en 
oppnådd enighet mellom medlemslandene.

• Man kan bli syk i alle land, få lik behandling i alle land når 
ICD-10 koden er tilgjengelig.

• Alle ICD-10 koder er internasjonalt, vitenskapelig 
anerkjente og inneholder metoder og prosedyrer.

• Forutsetningen er at det står i din kjernejournal.
• Gjør den det?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Spesialisthelsetjenesten i Norge Språkløst betyr at den er satt med tall. Ethvert land finner oversettelsen på sitt språk når koden er tilgjengelig



ICD-10 kodene settes av spesialisthelsetjenesten

• Når ICD-10 koden er satt går det til HELFO for utbetaling til
sykehuset.
• Den er ikke nødvendigvis tilgjengelig for deg.

• Hadde du hatt koden ville den utløst korrekt diagnose, 
behandling og rettssikkerhet som er nedfelt i din ICD-10 
kode. 
• Kostbare, meningsløse legeerklæringer, «fjernleger» på
alle plan og nivåer ville være overflødige.
• De juridiske rettighetene vil være klarlagt i instansene som
alle må forholde seg til.

• Rettssikkerheten er totalt fraværende når «meninger» er
opp til enhver saksbehandler som er sterkere enn deg.



Har du korrekt 
diagnose?

Uten tilgang til ICD-10 koden så vet du ikke. Du 
vet heller ikke hva som skjer med deg før, under 
og etter behandling.
Dersom du ikke har mottatt ICD-10 kode har du 
ingen rettigheter.
Opplysningene til HELFO fra din spesialist blir 
brukt som et faktureringsprogram. Den holdes 
skjult for deg, og din brukermedvirkning har ingen 
betydning og behandlerne får alltid rett.
.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fyll ut med detaljer om NPE



HVA ER DIN ICD-10 KODE?

• Lovverket i alle helse-relaterte
sammenhenger blir en jakt på
paragrafer som ikke har noen
sammenheng, mistet sin betydning, 
leder til kaos og fortvilelse og går på
helsen løs.



Behandling i 
utlandet?

 Refundering for behandling i utlandet, 
nedfelt i EØS avtalen, skal godkjennes av 
HELFO – hvis koden(e) står der.
Norge har unngått så godt det lar seg 

gjøre å ikke ta i bruk en del ICD-10 koder 
og kaller dem fremdeles 
eksperimentelle.
 Etter flere 10-år med statistikker 

helsevesenet selv sitter med, viser et 
enormt behov for å ta i bruk kodeverket 
og behandling av syke mennesker.

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forklar om ESA. Fortell om statistikken.



• EU/EØS lovgivningen fastslår at diagnoser satt 
av spesialister innen EU/EØS ikke kan 
diskrimineres av norske instanser.

• Mange henvendelser forteller oss derimot at 
bilder og diagnoser fra utlandet allikevel 
diskrimineres.



• Nakke og kjeveskaddes landsforening har 
derfor klaget saken inn for ESA. (EFTA’s
overvåkningsorgan til EØS)



Dersom du ikke har eller får riktig(e) ICD-10 diagnose(r), virker f. eks. ikke Helse- og omsorgsloven, 
Pasient-og brukerrettighetsloven, Helsepersonellloven samt Folketrygdloven.

Vi er kasteballer, alle har tjent penger på deg og du er helseløs.
Vi er rettsløse.

Konsekvenser!



Helse- og
omsorgsloven

• Kapittel 1. Formål og virkeområde
• §1-1. Lovens formål.

• Forebygge, behandle og tilrettelegge for sykdom, skade, lidelse
og nedsatt funksjonsnedsettelse,

• fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, 
bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,

• sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og
til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med 
andre,

• sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud.
• sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tlgjengelig for  

pasient og bruker, sikre nødvendig opplæring av pasient, 
bruker og pårørende, samt sikre at tilbudet er tilpasset den 
enkeltes behov,

• sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den 
enkeltes integritet og verdighet og

• bidra til at ressursene utnyttes best mulig.



Hvordan 
finner jeg ICD-

10 kodene?

• På https://icd.who.int/browse10/2016/en
skriver du inn diagnosen i søkefeltet. Da får du 
ICD-10 koden.

• For å finne mer informasjon om diagnosen og 
hvilken behandling som kreves? Gå inn på 
https://reference.medscape.com/ og skriv inn 
diagnosen i søkefeltet. Dette er ICD-10 kodens 
innhold, metoder og prosedyrer.

https://icd.who.int/browse10/2016/en
https://reference.medscape.com/


Når livet går til helvete

• Helsen din blir sendt rundt omkring til
fruktesløse utredninger som i mange tilfeller
ikke er relevante.

• Bruker hele livet i en rundkjøring uten exit. Du 
kan få en ICD 10 kode på selvmord, T 14.91 

• Økonomisk og juridisk avmakt, miste boligen, 
skilsmisse og sosialt nettverk,

• NAV sender deg på arbeidsrettet tiltak når
livet ditt er på det mest sårbare.

T 14.91



Takk for oppmerksomheten! 



Lenker:

• https://www.regjeringen.no/no/dokument
er/den-europeiske-
menneskerettighetskonvens/id88366/

• https://www.who.int/ihr/publications/978
9241580496/en/

• https://www.regjeringen.no/no/tema/uten
rikssaker/menneskerettigheter/innsikt/eur
oparadet1/fakta/id578548/

• https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-
notatbasen/notatene/2006/mai/direktivet-
om-fri-personbevegelighet/id2431482/

• https://www.nakkeogkjeve.no/2018/02/19
/brev-til-esa/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/den-europeiske-menneskerettighetskonvens/id88366/
https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/menneskerettigheter/innsikt/europaradet1/fakta/id578548/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2006/mai/direktivet-om-fri-personbevegelighet/id2431482/
https://www.nakkeogkjeve.no/2018/02/19/brev-til-esa/
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