
 
Database for Kodekonklusioner 
   

Proceskoder/procedurekoder i ICPC-2-DK 

I ICPC-1 var der mulighed for at anvende visse proceskoder (koder med numrene -30 til -69). 
I ICPC-2 er koderne -30 til -69 fjernet. 

Hvordan koder vi så i ICPC-2 de epikriser og journalnotater, hvor der er foretaget en undersøgelse, 
således at man efterfølgende hurtigt kan finde dem frem? 

Henvisninger, blodprøver, urinprøver, funktionsprøver (rtg. af thorax, ekg, lungefunktionstest etc.) 
kirurgiske indgreb etc. og svar på samme prøver samt undersøgelsesresultater bør kodes med 
diagnosen for den tilgrundliggende årsag/henvendelse. 

Konklusion  
• den primære kode er koden for det symptom/den sygdom, som patienten lider af 
• som ekstra diagnose anvendes en procedurelignende kode med tilhørende forklarende tekst, 

der gør notatsøgning mulig (se evt. eksempler nedenfor) 
• proceskoder (-30-69) anvendes IKKE længere i ICPC-2-DK 

 

Eksemplet ”Røntgen af thorax” med sygehistorien: ”45-årig kvinde henvender sig pga. tør hoste igennem en 
måned. Har ikke andre symptomer. Tobaksryger. 
Normal lungestetoskopi og normal CRP. 
Bliver henvist til rtg. af thorax, som viser normale forhold.” 

Konklusion på eksemplet 
• brug primært koden for det symptom/den sygdom, som pt. lider af – dvs. R05 Hoste 
• brug som ekstra diagnose kode A98, som ganske vist er en samling af forskellige procedurer/processer, 

men det giver alligevel god mening, når koden anvendes sammen med en ”rigtig” kode og en sigende 
tekst – A98 Røntgenundersøgelse af thorax 
 

Eksemplet ”Motorattest”: En motorattest blev i ICPC-1 kodet med proceskoden A62 (”Alment + Administrativ 
procedure”), men da denne kombination ikke bruges i ICPC-2-DK, kodes motorattest i dag med A97 (”Ingen 
sygdom”) og en nærmere forklarende tekst, hvori ”kørekort” indgår. Den nemmeste måde at finde diagnosen på er 
at skrive ”motorattest” i søgefeltet. Allerede ved skrivning af ”motor” er den specifikke kode vist med koden A97 
og den forklarende tekst med kørekort – i dette tilfælde ”undersøgelse i forbindelse m erhvervelse af kørekort”. 
 
Konklusion på eksemplet 

• brug primært koden for henvendelsesårsag og søg/indsæt en forklarende (ICD-10) tekst – dvs. A97 
Undersøgelse i forbindelse m erhvervelse af kørekort 

 
Hvis lægen efterfølgende ønsker at se tidligere notater fra udfyldelse af motorattest, kan han filtrere i journalen 
med den til koden tilknyttede eksakte tekst, hvorved han fra ”samlingen af alle A97 notater” kun vil se de, der har 
med udfyldelse af motorattest at gøre. 
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