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Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
 

Brukerveiledningen gjelder fra 20. oktober 2014 

 
2. Målgruppe og omfang  

 
Denne brukerveiledningen beskriver hvordan diagnosekoder skal registreres på innlagte og 
polikliniske pasienter i barne‐ og ungdomspsykiatri. Diagnose registreres på 6 akser, og 
fremgangsmåte er den samme for alle aksene. Det skal kodes på alle aksene, og hver kode 
hører hjemme på én og bare én akse. Det er ingen av aksene som har forrang framfor andre, 
og begrepet hovedtilstand benyttes her innen hver av aksene 1, 2, 4 og 5. Hoveddiagnose er 
markert med rød farge. Det kan også settes eventuelle tilleggsdiagnoser på aksene. 
 
Denne brukerveiledningen inneholder: 

3.1. Visning og registrering av diagnoser 
3.2. CGAS «inn» og «ut» 
3.2.1 Ved registrering av «CGAS inn» 
3.2.2 Ved registrering av «CGAS ut» 
3.3. Rette feil diagnose 
3.4. Slette en diagnose 
3.5. Hvis en diagnose ikke lenger er aktuell – kun for poliklinikk 
3.6. Endring av hoveddiagnose 
 

For poliklinikk: Det er viktig å sette diagnose på første kontakt, også der første kontakt er en 
vurderingssamtale (her vil det være mulig å velge alternativet «Mangelfull informasjon for å 
kode på aksene»). Deretter går man inn på de ulike aksene og setter flere/nye diagnoser 
etter hver kontakt hvor man har noe å tilføye. Diagnosene kopieres automatisk over fra 
kontakt til kontakt så sant det ikke er satt en avslutningsdato på diagnosen (gjøres via Slett – 
knappen). Da kopieres den ikke lenger, men er likevel en del av historikken. 
Tilstandskodene skal være registret etter maks seks kontakter eller senest ved avslutning av 
saken. Det er viktig at det registreres tilstandskoder på hver behandlingsserie og hvert 
opphold. Ved en innleggelse bør det kodes etter tre uker. For nærmere beskrivelse av 
hensikt, ansvarsforhold og evt. risiko ved brukerveiledningen, se tilhørende prosedyre 
Diagnoser BUP, registrering 
 

3. Fremgangsmåte 
 
1. Kontroller at rett pasient er aktivert, se brukerveiledning Finn og aktiver rett pasient 

2. Åpne skjermbildet Medisinsk registrering  (Ctrl+M) 
3. Velg arkfane 3 BUP registrering. 
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3.1. Visning og registrering av diagnoser 
 

 
 
1. Marker rett innleggelse / rett konsultasjonsserie (øverst i skjermbildet) 
2. De ulike aksene er delt inn i hver sin arkfane i nederste del av dette skjermbildet. Akse 

velges ved å klikke på aktuell arkfane – klikk Ny diagnose. Følgende skjermbilde åpnes

 
 

3. Fyll inn diagnosekode i feltet Diagn. Kode: eller søk frem diagnosekode ved å klikke 
4. Huk av for BUP HD dersom dette er hoveddiagnose for denne aksen (i akse 1 Klinisk 

psykiatrisk syndrom heter denne avhukingen Hoveddiagnose). Alle akser må ha en 
hoveddiagnose. Denne hoveddiagnosen vil stå skrevet med rød skrift i aksen 

5. Legg inn ansvarlig behandler (for diagnosesettingen) under Ansvarlig: 
6. Klikk Lagre eller Lagre og ny (for å registrere flere diagnoser på samme akse) 
7. Gjenta prosedyren for hver akse 
8. For å få oversikt over hoveddiagnoser i tabellvisningen, må det hukes av i Vis 

kolonneliste nederst i skjermbildet Medisinsk registrering. Huk så av for Hoveddiagnose 
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3.2. CGAS «inn og ut» 
1. Klikk på arkfanen CGAS, klikk Ny diagnose 
 
3.2.1. Ved registrering av «CGAS inn» 
1. Klikk Ny diagnose 
2. Velg kode, huk av for BUP HD 
3. Skriv at det er «CGAS inn» i feltet Legens beskrivelse 
 
3.2.2. Ved registrering av «CGAS ut» 
Ikke slett «CGAS inn»! 
1. Klikk Ny diagnose 
2. Velg kode 
3. Skriv «CGAS ut» i feltet Legens beskrivelse 
4. Huk av for BUP HD 
5. Klikk Lagre. Det vil da åpnes en forespørsel 
6. Svar Ja på at dette skal være ny hoveddiagnose. Da legger «CGAS inn» seg som 

bidiagnose, mens «CGAS ut» blir liggende som ny hoveddiagnose. Dermed blir begge 
stående som gyldige og kommer med i epikrisen 

 
 

 
 
3.3. Rette feil diagnose 
1. Marker aksen som skal rettes på 
2. Dobbeltklikk på diagnosen som skal rettes 
3. Gjør endringer direkte i feltene 
4. Hvis Lagre‐knappen ikke er aktiv – trykk Tab‐tasten 
5. Klikk Lagre 
 

3.4. Slette en diagnose 
Dette gjøres dersom en diagnose er feilregistrert 
1. Marker aksen med den diagnosen som skal slettes 
2. Marker aktuell diagnose og klikk Slett diagnose. For en konsultasjonsserie med flere 

konsultasjoner registrert vil knappen hete Avslutt diagnose, for å fjerne den fra 
oversikten må det klikkes Slett diagnose til diagnosen er helt fjernet For poliklinikk: Hvis 
diagnosen er registrert på flere kontakter, må man merke diagnosene på hver kontakt 
dette gjelder og slette diagnose på samme måte som over 
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3.5. Hvis en diagnose ikke lenger er aktuell – kun for poliklinikk: 
Hvis en diagnose ikke skal kopieres videre til neste kontakt 
1. Marker aksen med diagnosen som ikke lenger er aktuell 
2. Marker diagnosen og klikk Slett diagnose. For en konsultasjonsserie med flere 

konsultasjoner registrert vil knappen hete Avslutt diagnose 
 

Da vil den diagnosen som ble satt på den siste kontakten bli slettet, og feltet Siste 
registrering vil stå med dato for den nest siste kontakten. Neste gang det registreres en 
kontakt på pasienten, vil ikke denne diagnosen kopieres med videre 
 

 
 
3.6. Endring av hoveddiagnose 
Ved endring av hoveddiagnose skal det ikke slettes eller redigeres, men lages en ny diagnose 
1. Marker aksen som skal endres 
2. Klikk på Ny diagnose 
3. Følg fremgangsmåte for å registrere hoveddiagnose 
4. Huk av for BUP HD (i akse 1 Klinisk psykiatrisk syndrom heter denne avhukingen 

Hoveddiagnose) 
5. Klikk Lagre 
6. Du får nå en melding som sier at det allerede er registrert en hoveddiagnose og om den 

diagnosen du jobbet med nå skal bli hoveddiagnose i stedet. Klikk Ja. Den tidligere 
hoveddiagnosen vil bli liggende som tilleggsdiagnose 

For poliklinikk: Diagnosen som fra før var registrert som hoveddiagnose vil få en siste 
registreringsdato tilsvarende 
forrige kontakt. Samme diagnose vil legge seg som en tilleggsdiagnose på siste kontakt 
(endres fra rød til svart farge). 
Den blir altså ikke borte, men kopieres videre til neste kontakt som tilleggsdiagnose. Hvis 
den ikke skal kopieres videre, må tilleggsdiagnosen markeres og slettes. Den nye 
hoveddiagnosen (rød farge) vil i kolonnen Første registrering ligge med dato for siste kontakt 
og kopieres med videre til neste kontakt 
 
For at skjermbildet skal oppdateres med de nye opplysningene må du lukke skjermbildet og 
åpne det på nytt, da vil du se endringer som er gjort 
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4. Definisjoner  
 

BUP: Barne‐ og ungdomspsykiatri 
CGAS: Childrens Global Assessment Scale. Skala for å vurdere global funksjonsevne ved 
psykiske lidelser hos barn. CGAS 
er en kontinuerlig skala som løper fra 1 til 100, hvor 1 er det lavest tenkelige funksjonsnivå 
og 100 er det maksimale 
Diagnosekoder: Hver diagnose har sin egen kortkode for registrering, fra offisielt kodeverk. 
Hoveddiagnose i BUP: I BUP diagnostiseres det på seks akser. Hver akse kan ha flere 
diagnoser, men alle aksene må ha en hoveddiagnose, som er hovedproblemet innenfor den 
akse. «Den tilstand som er hovedårsaken til at pasienten 
trenger behandling eller undersøkelse (som er klart mest alvorlig), skal føres opp som 
hovedtilstand. Hvis mer enn en tilstand kan betraktes som hovedtilstand, skal den mest 
ressurskrevende tilstanden velges. I tillegg til hoveddiagnosen 
skal man ta med alle andre tilstander eller problemer som ble håndtert eller som det måtte 
tas hensyn til i løpet av behandlingsperioden». 
Konsultasjonsserie: En serie med polikliniske eller arenafleksible konsultasjoner som har en 
overordnet struktur for 
registrering (kan også være kun én konsultasjon). En sekvens av konsultasjoner innenfor 
samme henvisningsperiode 
NPR: Norsk pasientregister 
PHBU: Psykisk helse for barn og unge (BUP) 
Tilleggsdiagnose i BUP: I BUP registreres diagnoser på seks akser. Hver akse kan ha flere 
diagnoser, men alle aksene må ha en hoveddiagnose, som er hovedproblemet innenfor den 
aksen. De andre diagnosene blir tilleggsdiagnoser 
 

5. Referanser 
 

1. Prosedyre Diagnoser BUP, registrering 
2. Brukerveiledning Finn og aktiver rett pasient 
  
 

 
 
 


