
NOKUP-kodeverk 
bildebasert diagnostikk og behandling 

presentasjon av arbeidet i arbeidsgruppen og erfaringer fra St. Olavs hospital 

Ingunn Løvik

Medisinsk fysiker

Sentral Strålevernkoordinator

Novembermøtet - DSA - 2021



NOKUP

Man har kun 1 valg i hver hovedkategori bortsett fra for medvirkende faktorer/årsaker



Hendelsestyper

2.2 Diagnostikk/utredning
2.2.1 Klinisk vurdering

2.2.2 Feil eller forsinket diagnostikk

2.2.3 Utførelse av undersøkelser og prøver

2.2.4 Oppfølging av prøver og undersøkelser

2.2.5 Oversett/mistolket svar fra diagnostisk tjeneste

2.2.6 Laboratorievirksomhet

2.2.7 Bildediagnostikk og bildebasert behandling



NOKUP arbeidsgruppe i bildediagnostikk

Arbeidsgruppens oppgave er å lage et system for å klassifisere avvik. Klassifikasjonen skal bl.a. 
brukes i HFenes avvikssystemer.

• Det gruppen skal gjøre er å lage hendelsestyper som skal inn i NOKUP med kode 2.2.7

• NOKUP-gruppen har følgende føringer for arbeidet
• Klassifikasjonen skal være nyttig for brukerne

• Klassifikasjonen skal dekke behovet for rapportering til DSA

• Tekstene skal ikke være for lange

• 2.2.7 Billeddiagnostikk kan ha to undernivåer



NOKUP arbeidsgruppe i bildediagnostikk

Arbeidsgruppens oppgave er å lage et system for å klassifisere avvik. Klassifikasjonen skal bl.a. 
brukes i HFenes avvikssystemer.

• Det gruppen skal gjøre er å lage hendelsestyper som skal inn i NOKUP med kode 2.2.7

• NOKUP-gruppen har følgende føringer for arbeidet
• Klassifikasjonen skal være nyttig for brukerne

• Klassifikasjonen skal dekke behovet for rapportering til DSA

• Tekstene skal ikke være for lange

• 2.2.7 Billeddiagnostikk kan ha to undernivåer



Meldeskjema

• Avvikssystemet er bygd opp iht NOKUP kodeverk



Hendelsestype 2.5.8

Behandling



Klassifikasjon skal være nyttig for bruker

Viktig å kunne ta ut nyttig 
statistikk og se på trender

Dagens løsning: 
- Filtermuligheter og bruk av 

personlige «nøkkelord» 
ved behandling av melding

- Excel ark (tar tid)
- Ikke standardisert 

kategorisering av avvik 
fordi hver enkelt bruker 
egne «nøkkelord»



Forslag til ny kategori 
2.2.7 Bildediagnostikk og bildebasert behandling

4. nivå "Hovedhendelse"

Henvisning – Admistrasjon

Henvisning – Faglig vurdering

2.2.7.1 Forberedelse

2.2.7.2 Gjennomføring

2.2.7.3 Gjennomføring - Oppfølging

2.2.7.4 Tolkning Svarrapport Demonstrasjon

2.2.7.5 Dokumentasjon Datadeling Overføring

2.2.7.99

Annet  - Bildediagnostikk og bildebasert
behandling

Forslag: Flyttes til 2.1 PASIENTADMINISTRASJON - 2.1.1 Ekstern henvisning og 2.1.2 Intern 
henvisning med disse som nye underkoder

*Fra arbeidsdokument: 
Bildediagnostikkens forslag har vært til høring hos NOKUP-gruppen, 
svar diskuteres videre på neste møte 19.nov ‘21



Forslag til ny kategori 
2.2.7 Bildediagnostikk og bildebasert behandling

4. nivå "Hovedhendelse"

Henvisning – Admistrasjon

Henvisning – Faglig vurdering

2.2.7.1 Forberedelse

2.2.7.2 Gjennomføring

2.2.7.3 Gjennomføring - Oppfølging

2.2.7.4 Tolkning Svarrapport Demonstrasjon

2.2.7.5 Dokumentasjon Datadeling Overføring

2.2.7.99

Annet  - Bildediagnostikk og bildebasert
behandling

Forslag: Flyttes til 2.1 PASIENTADMINISTRASJON - 2.1.1 Ekstern henvisning og 2.1.2 Intern 
henvisning med disse som nye underkoder

2.2.7.1.1 Informasjon til pasient eller sengepost 

2.2.7.1.2 Informert samtykke  

2.2.7.1.3 Blodprøvesvar mangler
2.2.7.1.4 Faste

2.2.7.1.5 Drikke (PO vann eller kontrastmiddel)
2.2.7.1.6 Tømming

2.2.7.1.7 Premedisinering/ seponering
2.2.7.1.8 Vurdering implantater MR

2.2.7.1.9 Radiofarmaka

2.2.7.1.99 Annet - Forberedelse

*Fra arbeidsdokument: 
Bildediagnostikkens forslag har vært til høring hos NOKUP-gruppen, 
svar diskuteres videre på neste møte 19.nov ‘21



Forslag til ny kategori 
2.2.7 Bildediagnostikk og bildebasert behandling

4. nivå "Hovedhendelse"
Henvisning – Admistrasjon

Henvisning – Faglig vurdering

2.2.7.1 Forberedelse

2.2.7.2 Gjennomføring

2.2.7.3 Gjennomføring - Oppfølging

2.2.7.4 Tolkning Svarrapport Demonstrasjon

2.2.7.5
Dokumentasjon Datadeling 
Overføring

2.2.7.99

Annet  - Bildediagnostikk og 
bildebasert behandling

2.2.7.2.1 Feil pasient undersøkt/ behandlet eller registrert BEHOLDES, må forklare begrunnelse i hjelpeteksten

2.2.7.2.2 Forsinkelse Undersøkelse / behandling ikke utført til rett tid (i henhold til prioritering/time)

2.2.7.2.3 CAVE/ kritisk informasjon

2.2.7.2.4 Kontraindikasjon

2.2.7.2.5 Feil undersøkelse/behandling  Eksempelvis feil anatomi/ kroppsdel/ modalitet, sekvens, plan/reformatering, kontrast

2.2.7.2.6 Bivirkninger av radiofarmaka og kontrastmidler

2.2.7.2.7 Feiladministrert kontrastmiddel/radiofarmaka

2.2.7.2.8 Pasientadferd/tilstand 
BEHOLDES, altenativt  må vi se hva som ligger under pasietnadferd, som evt. endres                            

samarbeid/gjennomføring/avbrutt us bedre hjelpetekst

2.2.7.2.9 Prøvetakning

2.2.7.2.10 Merking av bilder

2.2.7.2.11 Ekstravasal/paravenøs kontast/ radiofarmaka BEHOLDES 

2.2.7.2.12 Komplikasjon Beholde teksten eksempelvis trombose, emboli, perforasjon, blødning, fall, skade på hud 

2.2.7.2.13 MR-relatert hendelse

2.2.7.2.14 Ukjent graviditet 

2.2.7.2.15 Utilsiktet bruk av stråling 

2.2.7.2.16 Stråledose eksempelvis høy dose selv om berettiget Dette må diskuteres videre

2.2.7.2.99 Annet - Gjennomføring

KAN FLYTTES, men legemidlerkapittel må da utvides/ forbedres

*Fra arbeidsdokument: 
Bildediagnostikkens forslag har vært til høring hos NOKUP-gruppen, 
svar diskuteres videre på neste møte 19.nov ‘21



NOKUP arbeidsgruppe i bildediagnostikk

Arbeidsgruppens oppgave er å lage et system for å klassifisere avvik. Klassifikasjonen skal bl.a. 
brukes i HFenes avvikssystemer.

• Det gruppen skal gjøre er å lage hendelsestyper som skal inn i NOKUP med kode 2.2.7

• NOKUP-gruppen har følgende føringer for arbeidet
• Klassifikasjonen skal være nyttig for brukerne

• Klassifikasjonen skal dekke behovet for rapportering til DSA

• Tekstene skal ikke være for lange

• 2.2.7 Billeddiagnostikk kan ha to undernivåer



Rapportering til DSA… 

Hvilket behov skal dekkes

• Årsrapport?

• Varslingsplikt iht §20?

Vil en ny kategori 2.2.7 med underkategorier garantere at behovet for 
rapportering til DSA blir ivaretatt?

- Hvem behandler avviksmeldinger?

- Hvem vet hva som skal rapporteres til DSA?

- Hvem rapporterer til DSA?



Meldeskjema St. Olavs hospital

Medvirkende faktorer/årsaker 
(flervalg)



Tilsyn Hudavdelingen 2019



Dynamisk 
arbeidsflyt

Sentral Strålevernkoordinator og 
seksjonssjef seksjon 
røntgenteknologi og strålevern får 
leserettigheter fra dynamisk 
arbeidsflyt.

Kan følge opp meldinger ved å gi 
kommentar direkte i meldeskjema.



Enkelt å ta ut statistikk/liste over meldinger



Antall

EQS avviksmeldinger 113

Ikke strålevernrelatert 8

Bildediagnostikk og bildeveiledet intervensjon 79

Utilsiktet eksponering 14

Stråleterapi 21

Hudavdelingen 5

Strålevernrelaterte avviksmeldinger 2020

*antall avviksmeldinger hvor melder har huket av for at meldingen 
er strålevernrelatert
**antall avviksmeldinger 2021 (til nå) er 109
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Revmatologisk avdeling
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Ikke strålevern

Meldt fra enhet

Hvem 
melder?
Oversikt over hvilke 
enheter de 
strålevernrelaterte 
avviksmeldingene er 
meldt fra

Alle brukere har da 
en direkte kontakt 
med SVK



Hva blir meldt?
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* Statistikk basert på mine «nøkkelord» 



St. Olavs erfaringer

• Avhuk for strålevernrelaterte meldinger 
• Mulighet til å huke av for både strålevernrelatert og hendelsestype
• Meldinger som har varslingsplikt iht §20 fanges opp av strålevernkoordinator
• Strålevernkoordinator blir informert og er til støtte og hjelp ved uønskede hendelser
• Øker bevisstheten hos melder
• Enkelt å ta ut statistikk/liste over strålevernrelaterte uønskede hendelser

• Årsrapportering
• Enkelt å ta ut statistikk med DoseTrack
• Uønskede hendelser som oppdages via DT krever avviksmelding

• Problem: «Strålevern relatert» har ikke egen NOKUP-kode


