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1. Hensikt og omfang 
 

Sikre rett og lik registrering av aktiviteter knyttet til arbeidsrettet behandling etter 
omleggingen av «raskere tilbake/sykepengeprosjektet».  
 
Omleggingen innebærer en dreining av tilbudet: Det skal være en styrking av arbeidsrettede 
tilbud for pasienter med muskel- og skjelettlidelser og/eller psykiske lidelser som angst og 
depresjon. Tidligere ortopedisk/kirurgisk raskere tilbake-aktivitet skal ikke registreres som 
arbeidsrettet behandling etter «raskere tilbake/sykepengeprosjektet» (debitorkode 20), 
med mindre det inkluderer samtidig behandling og arbeidsrettet bistand.  
 
Raskere tilbake-ordningen er fra 2018 lagt om fra prosjekt til drift. Det vil si at midlene er 
lagt inn i ordinære budsjetter, fordelt etter inntektsmodellen og inngår i 
beregningsgrunnlaget for ISF. Midlene skal brukes til å videreføre, videreutvikle og opprette 
nye tiltak med samtidig behandling og arbeidsrettet bistand – gjerne omtalt som Helse og 
arbeid. 
 

Rutinen gjelder for alle pasienter som får arbeidsrettet utredning/behandling/rehabilitering 
gjennom behandlingstilbud som videreføres, videreutvikles eller opprettes etter «raskere 
tilbake/sykepengeprosjektet». Primært gjelder dette pasienter med muskel- og 
skjelettlidelser og/eller psykiske lidelser som angst og depresjon.  
 
Prosedyrekodene OABI00 og OBBJ00 er uttrykk for at aktiviteten er arbeidsrettet.  
 
Pasienter som får arbeidsrettet behandling skal derfor registreres med både «raskere 
tilbake/sykepengeprosjektet» (debitorkode 20) og prosedyrekoden OABI00. Prosedyrekoden 
OBBJ00 bør også benyttes når det er klinisk relevant. Andre relevante prosedyrekoder 
kommer i tillegg ved behov 
 

2. Ansvar/målgruppe 
 

Behandler/pasientansvarlig er ansvarlig for at kode blir registrert. 
Brukerveiledningen gjelder for medarbeidere som gir og/eller registrerer arbeidsrettet 
behandling. 
 

3. Begrepsavklaring 

 
Arbeidsrettet behandling – sentrale punkter:  

 Tydelig arbeidsfokus med samtidig behandling og arbeidsrettet bistand, dvs. både 
helse og arbeid som mål. Arbeidsdeltakelse er viktig for bedre helse og 
livskvalitet/mestring.  

 Med arbeid forstås også skole og utdanning  
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 Samarbeid med NAV, fastlege, arbeidsgiver og andre om samtidige tiltak  

 Tverrfaglig tilnærming og organisering  

 Hjelp tidlig i sjukdomsforløpet – kort ventetid  

 At pasienten er aktiv part i egen behandling  

 At pasienter med samtidig somatisk og psykisk sykdom kan få tverrfaglig og samtidig 
behandling.  
 

 
NCMP-kode (prosedyrekoder):  

 OABI00 Kartlegging av funksjonsevne relatert til arbeid/utdanning Kartlegging av 
den enkeltes evne til å møte de krav som stilles i utførelsen av et arbeid. ICF-basert 
kartlegging eller tilsvarende av pasient/brukers ressurser og hindringer i forhold til 
arbeidsdeltakelse, inkl. kartlegging av motivasjon og andre personlige faktorer, 
kompetanse, arbeidskrav, nåværende og tidligere arbeids- og stønadssituasjon. 
Vurdering av tilretteleggingsmuligheter på arbeidsplassen/arbeidsmarkedet og 
avklaring av brukers, arbeidsgivers, og NAVs forventninger.  

 OBBJ00 Aktivitet relatert til å beholde eller skaffe seg arbeid eller utdanning Med 
aktivitet forstås her et vidt spekter av tiltak, som skal kjennetegnes av de sentrale 
punktene for arbeidsrettet behandling (jf. ovenfor).  

 
«Sykepengeprosjektet. Raskere tilbake», debitorkode 20 (Volven OID: 8426) 
Koden har følgende beskrivelse i ISF-regelverk for 2018: «Debitorkode 20 (Raskere tilbake) er 
videreført som grunnlag for identifisering av tilsvarende aktivitet i 2018 som var omfattet av 
ordningen i 2017. Koden skal fortsatt anvendes i 2019, men medfører i motsetning til i 2017 
og tidligere ikke at behandlingsaktiviteten ekskluderes fra ISF-beregningsgrunnlaget. For 
oversikt over debitorkodeverket vises det til volven.no.»  

 Det vil ikke nødvendigvis være «tilsvarende aktivitet» som skal registreres. 
Omleggingen innebærer en dreining av aktiviteten, jf. punkt 1. Hensikt. Det som skal 
registreres er arbeidsrettet behandling, jf. punkt 2 Omfang og 3 Begrepsavklaring. 
 

Merk! I HSØ DIPS Classic registreres debitorkode i feltet Prosjektkode; Kode 
«Arbeidsrettet behandling» 

 

 

4. Gjennomføring 
 

Henvisningsbilde i DIPS  

 Ved vurdering av nye henvisninger skal vurderingsansvarlig vurdere om arbeidsrettet 
behandling kan være aktuelt/hensiktsmessig.  

 

 Henvisning skal markeres med arbeidsrettet behandling for å kunne fange det opp i 
konsultasjonsbildet.  

 Henvisningen skal merkes i feltet Henvisningsårsak med Arbeidsrettet behandling  
 

 Henvisningen kan i tillegg også merkes i feltet Admin.merknad med Arbeidsrettet 
behandling.  
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Prosjektkode Arbeidsrettet behandling settes også på kontakten i bildet Planlagt behandling 
for at koden skal bli med over i konsultasjonsbildet.  
I feltet Kontaktårsak skrives Arbeidsrettet behandling. 
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Konsultasjonsbildet i DIPS  

 Ved oppgjør av konsultasjon må feltet Prosjektkode være fylt ut med kode 
Arbeidsrettet behandling  

 

 I tillegg skal følgende prosedyrekode (NCMP-kode) registeres:  
OABI00 Kartlegging av funksjonsevne relatert til arbeid/utdanning  

 

 Følgende prosedyrekode bør også benyttes når det er klinisk relevant:  
OBBJ00 Aktivitet relatert til å beholde eller skaffe seg arbeid eller utdanning  

 

 Feltet Kontaktårsak skal være fylt ut med Arbeidsrettet behandling.  
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 


