
FKMI FKMI <kjemiskmiljointoleranse@gmail.com>

Svar på søknad: Gjenoppta sak om godkjenning av diagnosen miljøintoleranse med undergrupper

Taran Borge <Taran.Borge@helsedir.no> 24. september 2015 kl. 13.07

Til: "post@intoleranse.no" <post@intoleranse.no>
Kopi: Alfhild Stokke <Alfhild.Stokke@helsedir.no>, Marianne Bjerke <Marianne.Bjerke@helsedir.no>

Til Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse (FKMI)

Ved leder Mette Kalleberg
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Først vil vi komme med en presisering i bruken av begrepene diagnose og diagnosekode for å forklare rollen til Seksjon helsefaglige kodeverk. Diagnose og
diagnosekode er ikke det samme. Vurderingen rundt nye sykdomsdiagnoser gjøres av fagmiljø og universitetsmiljø nasjonalt og internasjonalt. Sykdomsbegrepet skal
være vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Når diagnoseforståelsen er bredt etablert i fagmiljøet, kan seksjon for helsefaglige kodeverk
opprette en ny diagnosekode. En diagnosekode vil ofte være mindre presis enn den teksten som beskriver sykdomstilstanden.

Det er mulig å opprette nasjonale 5-tegnskoder i ICD-10. Det er også mulig å opprette nasjonale koder i ICPC-2. Hovedretningslinjen er at vi i størst mulig grad følger de
internasjonale kodeverkene og unngår nasjonale koder. Det er ikke kommet inn ny diagnosekode for kjemisk miljøintoleranse fra WHO (ICD-10) eller Wonca (ICPC-2) per
september 2015.

Vi har diskutert søknaden i lys av den nye informasjonen som Forbund for Kjemisk Miljøintoleranse har sendt inn. Det vil foreløpig ikke bli opprettet nye nasjonale
diagnosekoder for miljøintoleranse med undergrupper.

Per i dag råder vi til følgende kodepraksis:

ICD-10:

I ICD-10 har vi en kode som kan brukes for allergiske eller overfølsomhetsreaksjoner som ikke er spesifisert annet sted og denne anbefales brukt dersom man
mener det foreligger en allergisk reaksjon eller overfølsomhetsreaksjon: 
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T78.4 Uspesifisert allergi

Allergisk reaksjon INA

Idiosynkrasi

Overfølsomhet INA

Ekskl:   allergiske reaksjoner INA på riktig legemiddel gitt i terapeutisk dose (T88.7)

spesifiserte typer allergiske reaksjoner, som f eks:

· allergisk gastroenteritt og kolitt (K52.2)

· dermatitt (L23-L25, L27.-)

· høyfeber (J30.1)

· Alternativt kan man bruke koder for spesifikke symptomer pasientene har, for eksempel R51 Hodepine

Det er i ICD-10 muligheter for å kombinere flere koder for å beskrive en tilstand mest mulig presist. Det kan da være aktuelt å benytte T78.4 Uspesifisert allergi

kombinert med årsakskoden Y97 Miljø eller forurensingsrelatert tilstand.

ICPC-2:

ICPC-2 (kodeverk som brukes i primærhelsetjenesten, blant annet av fastleger) har koden A92 Allergi/allergisk reaksjon INA (ikke nærmere angitt) som

korresponderer med ICD-10-koden T78.4 Uspesifisert allergi. I tillegg kan koden som beskriver symptomene benyttes, for eksempel N01 Hodepine.

Vennlig hilsen

Taran Borge

seniorrådgiver

Divisjon eHelse, seksjon helsefaglig kodeverk

Mobil 901 22 613
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