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2 Bakgrunn 

2.1 Sjeldne diagnoser  

Sjeldne diagnoser er medisinske tilstander som klinisk sett er svært heterogene. I Norge er 

definisjonen av en sjelden diagnose nylig harmonisert med definisjonen som er gjeldende i Europa. 

Det betyr at en diagnose regnes som sjelden når den forekommer hos færre enn 1 av 2000 personer. 

Flertallet av sjeldne diagnoser er komplekse, medfødte eller genetiske og krever koordinerte 

tjenester gjennom hele livet. For de fleste diagnosene finnes det i dag ingen kurativ behandling. 

Utviklingen av persontilpasset medisin er imidlertid på fremmarsj, og antall godkjente medikamenter 

som retter seg mot årsak er forventet å øke.  

Selv om den enkelte diagnose er sjelden, så er den samlede populasjonen med personer som har en 

sjelden diagnose betydelig fordi det fins mange ulike sjeldne diagnoser1. På grunn av sjeldenheten er 

det lite kunnskap om den enkelte diagnose i det ordinære tjenesteapparatet, noe som kan medføre 

at pasientene ikke får tilgang til nødvendige tjenester. Mange med en sjelden diagnose melder at 

kunnskapsmangelen i helseapparatet oppleves som en ekstra utfordring.  

2.2 Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) er en nasjonal tjeneste i 

spesialisthelsetjenesten. NKSD består av ni kompetansesentre for sjeldne diagnoser. Sentrene har 

ansvar for ulike sjeldne diagnoser eller diagnosegrupper. NKSD bygger opp kompetanse og formidler 

kunnskap om sjeldne diagnoser til helsetjenesten, øvrig tjenesteapparat, pasienter og pårørende for 

å bidra til at personer med sjeldne diagnoser får et kunnskapsbasert, helhetlig og likeverdig tilbud 

gjennom hele livet. 

Diagnosene som kvalifiserer til et tilbud i NKSD er sjeldne, medfødte og genetisk betingede tilstander 

med sammensatte behov som krever langvarig (ofte livslang) og koordinert oppfølging. Til sammen 

gir kompetansesentrene tilbud til flere hundre ulike diagnoser. Det er imidlertid ikke alle sjeldne 

diagnoser som har tilbud i et kompetansesenter. 

2.3 Mangelfull koding av sjeldne diagnoser gir utfordringer 

Sjeldenhet medfører også underrepresentasjon i medisinske kodeverk. I Norge er det tradisjon for å 

bruke den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer 

(ICD-10) som kodeverk i den ordinære helsetjenesten. ICD-10 er laget for å gi diagnostisk informasjon 

og statistikk for generelle formål. I Norge brukes ICD-10 kodene som grunnlag for korrekt DRG-

plassering i innsatsstyrt finansiering av helsetjenester.  

Kun i overkant av 500 sjeldne diagnoser har en spesifikk kode i ICD-10. Det tilsvarer omtrent 8 % av 

de rundt 6000 sjeldne diagnosene som er beskrevet2. Utfordringen er at en ICD-10 kode kan vise til 

flere helt ulike diagnoser med helt ulike kliniske uttrykk og behov. Se for eksempel diagnosene i 

tabell 3.1 som alle har ICD-10 kode E75.2. Selv om alle diagnosene har noen nevrologiske 

forandringer, så har de svært ulike kliniske bilder, ulik kompleksitet og ulike behov.  

                                                           
1
 6172 diagnoser i følge Orphanet per 11/12-19: https://www.orpha.net/ 

2
 http://www.rd-code.eu/introduction/ 

http://www.rd-code.eu/introduction/
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Tabell 2-1. Eksempel på ulike sjeldne diagnoser som kodes med samme kode i ICD-10: E75.2 Annen 
sfingolipidose. 

Diagnose ICD-10 

Alexander sykdom E75.2 

Fabrys sykdom E75.2 

Megalencephalic leukoencephalopathy with 

subcortical cysts 

E75.2 

Nieman-Pick sykdom type C E75.2 

Pelizaeus-Merzbacher sykdom E75.2 

Canavans sykdom E75.2 

Krabbes sykdom E75.2 

Metakromatisk leukodystrofi E75.2 

 

Et annet eksempel er ICD 10 koden Q87.0 «Medfødte misdannelsessyndromer som hovedsakelig 

påvirker ansiktets utseende» som beskriver 132 ulike sjeldne diagnoser som igjen tilhører ulike 

hovedgrupper (sjeldne nevrologiske, sjeldne ØNH3-diagnoser, sjeldne øyetilstander etc.). 

 

Figur 1 Et søk i Orphanet på ICD-10 koden Q87.0 viser at denne koden inneholder i realiteten 132 
ulike sjeldne diagnoser. 

I tillegg til mangelfull koding av sjeldne diagnoser i ICD-10 gir ikke disse kodene noen indikasjon på 

om en diagnose er sjelden eller ikke. Sjeldenhet i seg selv er en utfordring for personer med sjeldne 

diagnoser på grunn av kompleksiteten i deres helsetilstand gjennom et helt liv og behovet for 

koordinerte tjenester. Kombinert med det lave kunnskapsnivået om sjeldne tilstander generelt i 

helsevesenet og samfunnet, er det en stor fordel om kodene som brukes i pasientjournaler og 

registre tydeliggjør sjeldenhet i seg selv.  

                                                           
3
 ØNH=Øre-nese-hals 



 

4 
 

2.4 Eksempel fra klinisk virksomhet 

Eksempel på datafangst hvor koding ved bruk av ICD-10 gjør det problematisk å hente ut riktige data 

for sjeldne diagnoser:  

Rekruttering av pasienter til forskningsprosjekt: Identifikasjon av polikliniske konsultasjoner på 

pasienter som behandles og som har primær ciliedyskinesi (PCD) for årene 2016-2018. 

I utgangspunktet var det vanskelig å hente ut data fordi det var usikkert hvilken ICD-10 kode som 

hadde vært brukt. De ulike alternativene var: 

 Hovedtilstandskode: J47 Bronkiektasi sammen med Q34.8 eller Q89.3 (se under) som 

bitilstand. Utfordringer her: Bronkiektasi kan andre pasienter også ha uten å ha PCD. Det kan, 

ifølge fagperson, være opphold på PCD-pasienter som kun er kodet med J47 som 

hovedtilstand, men det er ingen annen åpenbare mulighet for å skille disse fra opphold hvor 

pasienten ikke har PCD. Vi kunne sett på pasient, dvs. funnet om noen av disse pasientene 

også hadde hatt en Q34.8 kode f.eks. på et annet opphold, men her var det et omfang som 

gjorde det litt mer komplisert.   

 Hovedtilstandskode Q89.3 Situs inversus. Utfordringen her er som på J47, men her var 

omfanget av opphold relativt beskjedent, så her sjekket vi pasienter. Vi fant at alle de 

pasientene som hadde et opphold med Q89.3 som hoveddiagnose også i perioden fra 2016 

har hatt minst ett opphold med Q34.8. Derfor ble alle oppholdene med Q89.3 tatt med i 

utvalget. 

 Hovedtilstandskode Q34.8 – Andre medfødte misdannelser i åndedrettsystemet. Etter å ha 

både studert dataene mer inngående, og tatt stikkprøver fra journaler endte de opp med at 

dette var riktig måte å kode PCD i ICD-10 på. 

Dersom primær ciliedyskinesi (PCD) hadde vært kodet med OPRHA-kode i utgangspunktet hadde 

man unngått problemet med å måtte lete etter dataene, men kunnet hente de ut direkte. 

Følgelig er både diagnosene og personene som har dem lite synlige og ikke sporbare i eksisterende 

helseinformasjonsystemer. Dette gir utfordringer i forhold til både planlegging av helsetjenester 

rettet mot personer med sjeldne diagnoser og forskning. Derfor er det nødvendig med et kodeverk 

som er spesifikt for sjeldne diagnoser for å kunne måle og rapportere på disse diagnosene. 

3 Hvorfor tenke et nytt kodeverk? 

Utgangspunktet for å tenke et alternativt kodeverk er å i større grad kunne synliggjøre de sjeldne 

diagnosene: 

 Et mer presist kodesystem vil gjøre det enklere å identifisere og diagnostisere pasienter 

med sjeldne diagnoser 

 Samle data som kan brukes i klinisk forskning 

 Bedre planlegging av (helse)tjenester 

 Felles språk som bidrar til å kunne dele kunnskap på tvers av sentra, databaser og 

registre – nasjonalt og internasjonalt 

I 2013 ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle vurdere ulike kodesystemer, og komme med et 

forslag til hvilket kodesystem som ville egne seg best for sjeldne diagnoser. Rapporten gruppen 
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utarbeidet var en del av det forberedende arbeidet for opprettelsen av den nasjonale 

kompetansetjenesten, NKSD. Gruppen ble ledet av professor i genetikk, Benedicte Paus, og bestod av 

representanter fra kompetansesentrene for sjeldne diagnoser, Helsedirektoratet og 

brukerorganisasjonene. Gruppen vurderte følgene kodeverk: ICD 10, OMIM, SNOMED CT og ORPHA-

koder (se vedlegg). Konklusjonen ble at ORPHA-koder ville egne seg best for koding av sjeldne 

diagnoser.  

3.1 En spesifikk diagnose er viktig i flere sammenhenger 

• Epidemiologi – hvem er det vi beskriver? 

• Behandling. Kliniske forsøk – i dag skjer det en revolusjon på dette området*. 

o *Persontilpasset medisin er nå i en rivende utvikling, og stiller store krav til at 

diagnosen er så eksakt som mulig. Man finner stadig nye mutasjoner (og nye gener) 

som fører til ulike diagnoser med ulike fenotyper (klinisk uttrykk) og ulike behov for 

behandling. Utvikling av nye medikamenter retter seg i stor grad direkte mot den 

spesifikke mutasjonen som er påvist. Det betyr at hvis pasienter/personer med 

sjeldne diagnoser for eksempel skal inkluderes i kliniske studier så er det viktig å 

finne frem til riktig gruppe. Dette er ikke mulig med dagens koding der man ikke kan 

finne frem til de sjeldne gruppene ved hjelp av Norsk pasientregister (NPR) eller 

andre registre og journalsystemer. 

o Mer og mer genetiske data blir tilgjengelig. Norge del av «1 million genomes»-

prosjektet4. Vi vil se en økende grad av persontilpasset medisin, også rette mot 

sjeldne sykdommer, og det vil være viktig å kunne kode disse så spesifikt som mulig.  

o Sjeldne krefttyper. Orphanet inkluderer alle sjeldne sykdommer, også sjeldne 

krefttyper, det vil si at kodeverket kan i framtiden utvides til å brukes på 

kreftdiagnoser som omfattes av definisjonen for sjeldne sykdommer. 

• Utvikling av register. Norsk register for sjeldne diagnoser (Sjeldenregisteret.no) ble opprettet 

i 2018. Hovedformålet med registeret er å opparbeide oversikt over sjeldne diagnoser i 

Norge, og gjennom dette bidra til et likeverdig og tilpasset tilbud til pasientgruppene, 

rekruttere til forskning og kliniske studier, samt gi grunnlag for styring og planlegging av 

helse- og omsorgstjenester. Kobling mellom pasientjournalsystemer som bruker ORPHA-

koder og registeret vil lette arbeidet med å få god dekningsgrad i Sjeldenregisteret 

betraktelig. 

• Fordeling av diagnoser? - Inklusjon/eksklusjon. Da de sjeldne diagnosene skulle fordeles til 

de ulike kompetansesentrene møtte man også utfordringer knyttet til manglende 

informasjon om den enkelte diagnose og behov knyttet til den.  

• Rapportering til sentrale myndigheter og andre relevante 

                                                           
4
 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/g7JBBq/gen-prosjekt-gir-haap-til-pasienter-med-sjeldne-sykdommer 

http://www.sjeldenregisteret.no/
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/g7JBBq/gen-prosjekt-gir-haap-til-pasienter-med-sjeldne-sykdommer
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3.2 Pasientens behov (nytteverdi for både fagpersoner og pasienter) 

Når en sjelden, genetisk diagnose er satt så følger den pasienten hele livet. Det er viktig at pasienten 

slipper å forklare diagnosen hver gang de er i kontakt med hjelpeapparatet. Det er også viktig at 

informasjon om diagnosen, utvikling av retningslinjer, veiledere o.l. er så eksakt som mulig, og lett 

tilgjengelig for alle som trenger denne informasjonen. 

De sjeldne, genetiske tilstandene er ofte sammensatte med høy grad av kompleksitet. Det betyr at 

disse personene har behov for bistand fra mange deler hjelpeapparatet/helsetjenesten og derfor 

stadig møter nye personer.  

4 Orphanet-nomenklaturen for sjeldne diagnoser og tilhørende 

kodeverk (ORPHA-koder) 

4.1 Orphanet 

Nomenklaturen og kodeverket for sjeldne diagnoser, ORPHA-koder, er utviklet av det europeiske 

samarbeidet Orphanet5. Orphanet ble startet i Frankrike i 1997 av INSERM (det franske Nasjonale 

instituttet for helse og medisinsk forskning) og har hatt støtte fra EU-kommisjonen siden år 2000. 

Orphanet har utviklet seg til å bli verdens største database på sjeldne diagnoser med detaljert 

informasjon om mer enn 6000 sjeldne diagnoser. Målet med Orphanet er å bidra til bedre 

diagnostisering, pleie og behandling av pasienter med sjeldne diagnoser.  

Alle data og all informasjon i Orphanet er manuelt behandlet og valideres av eksperter etter 

formaliserte prosedyrer6. Nomenklaturen og kodeverket oppdateres av eksperter på sjeldne 

diagnoser. ORPHA-kodeverket oppdateres regelmessig etter hvert som nye diagnoser blir oppdaget 

og beskrevet. For at en diagnose skal bli implementert i ORPHA-systemet må den være dokumentert 

hos minst to pasienter og beskrevet i et fagfellevurdert medisinsk tidsskrift, i tillegg til å falle innenfor 

den europeiske definisjonen av sjeldne diagnoser7. Ingen andre kodeverk følger utviklingen av 

diagnoser på sjeldenfeltet slik som Orphanet gjør. 

Systemet er også tilrettelagt for interoperablitet mellom helseinformasjonsystemer (f.eks. 

elektroniske journaler i sykehus eller på nasjonalt nivå) og andre ressurser (registre, databaser, 

biobanker). 

Orphanet består av (Figur 4-1): 

 Oversikt og klassifisering av ca. 6000 sjeldne sykdommer 

 Oppslagsverk for allmennheten og helsepersonell 

 Katalog over tjenester: klinikker, laboratorier, forskningsprosjekter, registre, kliniske forsøk, 

pasientorganisasjoner 

 Oversikt over legemidler for sjeldne sykdommer 

 Retningslinjer og rapporter 

 Nyhetsbrev med internasjonale nyheter om sjeldne diagnoser 

                                                           
5
 www.orpha.net 

6
 https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_Home.php?lng=EN#anchor 

7
 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_overview/previous_programme/rare_diseases/raredis_wpgm99_en.pdf 
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Figur 4-1 Websiden og inngangen til databasen Orphanet. De åtte boksene illustrerer mangfoldet 
av informasjon i databasen (øverste rad: diagnoser og diagnoseinformasjon, legemidler, 
pasientorganisasjoner, profesjonelle og institusjoner som jobber med sjeldne sykdommer, 
ekspertsentre, laboratorier og tester, forskningsprosjekter/kliniske forsøk og registre og biobanker, 
rapporter (bl.a. årlig rapport om prevalens for alle diagnosene). Alle kategorier av informasjon er 
søkbare og tilgjengelige for alle. 

 

4.2 ORPHA-kodeverket 

ORPHA-koder (eng. ORPHAcodes) er en spesifikk nomenklatur for sjeldne diagnoser med unike 

numeriske koder for hver sykdom. 

 ORPHA-kodene består av (se Figur 4.2): 

 Navn på tilstanden: Det mest vanlige navnet anerkjent i det medisinske miljøet.8 

 Definisjon 

 Et unikt nummer (ORPHA:<nummer>) 

 Synonymer 

Nomenklaturen er produsert på engelsk og foreløpig oversatt til åtte språk (tsjekkisk, tysk, fransk, 

spansk, italiensk, polsk, portugisisk og nederlandsk)9. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Regler for navnsetting: 

https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/eproc_Disease_naming_rules_in_English_PR_R1_Nom_01.pdf 
9
 Orphanet utvides stadig med nye medlemmer og oversetting til flere språk er underveis (bl.a. japansk og kinesisk). 

https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/eproc_Disease_naming_rules_in_English_PR_R1_Nom_01.pdf
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Figur 4-2 Eksempel fra Orphanets 
webportal: diagnosen Marfan 
syndrom. 

 

ORPHA-koden for en diagnose er 

et unikt nummer som er stabilt 

over tid. Til koden hører det med 

et navn og en definisjon, et eller 

flere kjente synonymer, et eller 

flere eponymer. Informasjonen 

som er knyttet til nummeret kan 

endre seg over tid i takt med 

utviklingen innen de medisinske fagfeltene og publisering i internasjonale fagfellevurderte 

tidsskrifter, men nummeret endres aldri.  

Til hver diagnose knytter det seg en stor mengde informasjon (f.eks. genmutasjoner, kliniske 

manifestasjoner, alder for sykdomsutbrudd) som er åpent tilgjengelig på Orpha.net (se Figur 4-3). I 

tillegg er Orphanet koblet opp mot andre databaser og kodeverk som ICD-10, OMIM (Online 

Mendelian Inheritance in Man) og MeSH (Medical Subject Headings).  

SNOMED International og Orphanet (INSERM) har inngått et samarbeid med formål å øke innholdet 

av informasjon om sjeldne diagnoser i SNOMED CT. omtrent 3500 sjeldne diagnoser. 

Samarbeidsprosjektet omfatter også utarbeidelse av koblinger mellom termer i SNOMED CT 

(internasjonal utgave) til Orphanet. Mappingen er forventet å være klar i mars 2020. 
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Mapping til andre terminologier og databaser 

Arvelighet og alder 

for sykdomsdebut 
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Figur 4-3 Illustrasjon av den informasjon som er knyttet til en ORPHA-kode. Øverst: Arvelighet og 
sykdomsdebut, kobling til andre terminologier og databaser, detaljert beskrivelse av sykdommen. 
Nederst: Ekspertressurser i Europa (som pasientorganisasjoner, registre og behandlingssentre). 

 

4.3 Utarbeidet spesielt for sjeldne diagnoser 

Selv om det fins mye informasjon relatert til sjeldne diagnoser tilgjengelig i databaser for gener, 

proteiner og mutasjoner (eksempler), er sjeldne sykdommer fremdeles underrepresentert som 

distinkte/tydelige gjenkjennelige kliniske enheter med spesifikke koder i den internasjonale 

klassifiseringen av sykdommer. ORPHA-kodeverket er utarbeidet spesielt for å fange opp 

pasientpopulasjonen med sjeldne diagnoser. 

Et effektivt kodesystem vil gjøre det enklere å identifisere og diagnostisere pasienter med sjeldne 

diagnoser. Det blir enklere å hente ut data til bruk i klinisk forskning fra pasientjournaler når man har 

spesifikke koder å søke på. 

Å kunne ta ut statistikk spesifikt for de sjeldne diagnosene gjør også at man bedre kan planlegge 

(helse)tjenester for denne gruppen av pasienter. 

Felles språk som bidrar til å kunne dele kunnskap på tvers av sentra, databaser og registre – også på 

tvers av landegrenser. 

Tabell 4-1 Eksempel på ulike sjeldne diagnoser som kodes med samme kode i ICD-10 systemet – 
E75.2 Annen sfingolipidose – men nå med en unik ORPHA-kode for hver sykdom. 

Diagnose ICD-10 ORPHA 

Alexander sykdom E75.2 58 

Fabrys sykdom E75.2 324 

Megalencephalic leukoencephalopathy with 

subcortical cysts 

E75.2 2478 

Nieman-Pick sykdom type C E75.2 646 

Pelizaeus-Merzbacher sykdom E75.2 702 
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Canavans sykdom E75.2 141 

Krabbes sykdom E75.2 487 

Metakromatisk leukodystrofi E75.2 512 

 

4.4 Stor kompleksitet der mange organsystemer kan være påvirket - lenker til de ulike 

organsystemene i klassifiseringen 

Diagnosene og ORPHA-kodene er satt inn i et klassifiseringssystem basert på kliniske symptomer for 

diagnosene og bygget opp rundt medisinske spesialiteter for å gjenspeile den flerdimensjonale 

naturen til sjeldne diagnoser. Hver enhet kan tilhøre flere spesialiteter i henhold til deres kliniske 

presentasjon, og derfor bli inkludert i flere klassifiseringer. Klassifikasjonen i Orphanet er derfor 

multi-dimensjonal (hver sykdom klassifiseres i flere grupper avhengig av symptomer) og multi-

hierarkisk (sykdommer grupperes sammen i større og større grupper med de medisinske 

spesialitetene for ulike kroppssystemer øverst som hovedgruppe).  

Diagnosene og klassifikasjonen i Orphanet oppdateres hver måned basert på innspill fra brukere og 

profesjonelle, internasjonal vitenskapelig litteratur og ekspertråd10.  

Siden de aller fleste sjeldne diagnoser er komplekse tilstander som påvirker flere organsystemer vil 

hver tilstand kunne plasseres flere steder i klassifikasjonen. Denne multi-hierarkiske klassifikasjonen 

er derfor en viktig kilde til informasjon om kompleksiteten til en diagnose og hvilke deler av kroppen 

den påvirker eller kan påvirke i framtiden. Sjeldne diagnoser er i hovedsak kroniske tilstander som 

personen har hele livet, men symptomene kan endre seg i løpet av livet. 

Diagnosen Bruck syndrom er et eksempel på en sammensatt diagnose som påvirker ulike organer 

(Figur 4-4). I Orphanet vil denne derfor plasseres flere steder i klassifikasjonen: 1) sjeldne 

utviklingsavvik under embryogenesen fordi sykdommen utvikles på fosterstadiet; 2) sjeldne genetiske 

sykdommer fordi sykdommen har en genetisk årsak (Orphanet har også informasjon om genene når 

det er kjent); 3) sjeldne odontologiske sykdommer fordi sykdommen påvirker tannhelsen, og 4) 

sjeldne beinsykdommer fordi den kliniske beskrivelsen inneholder benskjørhet, skoliose og 

kortvoksthet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/eproc_disease_inventory_PR_R1_Nom_04.pdf 

https://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/GB/eproc_disease_inventory_PR_R1_Nom_04.pdf
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Figur 4-4 Illustrasjon av kompleksiteten i Orphanets multi-hierarkiske og multi-dimensjonale 
klassifikasjon ved diagnosen Bruck syndrom. 
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5 Satsninger i sjeldenfeltet på europeisk plan 

De siste 10 – 15 årene har det vært stort fokus på sjeldne diagnoser i Europa. EU har hatt flere store 

prosjekter der man har sett på alt fra klassifisering av sjeldne diagnoser til utvikling av registre 

(europeisk registerplattform) og behandling (se rapport).  

I EU-prosjektet RD-action var det en egen arbeidsgruppe som jobbet med ORPHA-koder og 

implementering av dette kodeverket i klinisk virksomhet 

Europakommisjonens ekspertgruppe på sjeldne diagnoser (European Commission Expert Group on 

Rare Diseases, ECRD) gikk i 2014 ut med en anbefaling om å benytte ORPHA-koder som et tillegg til 

ICD-10 for medisinsk koding av sjeldne diagnoser. 

I januar 2019 startet prosjektet RD-Code (Rare Disease Code) i regi av Orphanet med EU-finansiering 

(Third Health Programme), som skal støtte medlemsland i å implementere koding for sjeldne 

diagnoser ved bruk av ORPHA-kodeverket. RD-Code bygger på det forrige prosjektet Joint Action on 

rare Diseases RD-ACTION (2015-2018) og viderefører utviklingen av verktøy og guidelines for bruk av 

ORPHA-koder og nomenklaturen i registre og pasientjournaler. Fire land (Tsjekkia, Malta, Spania og 

Romania) er direkte involvert som deltakere i prosjektet, mens mange andre land i Europa, inkludert 

Norge, er observatører og brukere av kodingsfiler, verktøy, helpdesk etc. som produseres av 

prosjektet. 

Orphanet samarbeider også tett med European Reference Networks (ERN) som er europeiske 

nettverk etablert i 2017 som skal gjøre klinisk samarbeid på komplekse og sjeldne sykdommer lettere 

og bedre behandlingstilbudet for pasientene. Med sin standardiserte nomenklatur og kodeverk 

bidrar Orphanet med et felles språk for nettverkene og i tillegg ekspertise på klassifisering og 

ontologi. Et eksempel er et nylig publisert arbeid på å utvikle standardisert terminologi for sjeldne 

øyesykdommer.11  

6 Status for bruk av Orphanet-klassifikasjonen og ORPHA-kodeverket i 

Norge  

 Alle kompetansesentrene i NKSD har kodet sine diagnoser med ORPHA-koder 

 Journalsystemene ved to av sentrene + fellesenheten har automatisk kobling til ORPHA-kode 

 Klassifiseringssystemet til Orphanet benyttes som grunnlag for fordeling av ansvar for nye 

diagnoser mellom sentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser. 

(Fasemodellen) 

 Vi legger inn ORPHA-kode som en av variablene i overordnet register – noen av de 

medisinske kvalitetsregistrene har også begynt å implementere ORPHA-kode 

                                                           
11

 https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-018-0980-6 
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7 Oppsummering 

Underrepresentasjon av sjeldne diagnoser i helseinformasjonsystemer/pasientjournaler gjør det 

vanskelig å estimere antall personer som lever med en sjelden sykdom. Det gjør det også vanskelig å 

hente ut data fordi sykdommene blir kodet med overordnete koder som i tillegg til den sjeldne 

diagnosen kan romme mange andre sykdommer. Personer med en sjelden diagnose er usynlige i 

helseinformasjonssystemer. ORPHA-kodeverket er utviklet spesielt for sjeldne diagnoser og 

oppdateres av ekspert på sjeldenfeltet. 

 

Hvorfor kode sjeldne diagnoser med ORPHA-koder? Vi trenger informasjonen til: 

 Personer med sjeldne diagnoser må bli mer synlig i helsevesenet og det øvrige 

tjenesteapparatet på grunn av kompleksitet og mangel på behandling (som for de fleste 

varer livet ut). 

 Pasient- og brukerforeninger: For å tale personer med sjeldne diagnosers sak må vi 

kunne identifisere dem og få oversikt over antall 

 Myndigheter og beslutningstakere: 

o Riktig planlegging og bruk av helsetjenester 

o Forhandle om kostnadseffektive legemidler for sjeldne diagnoser 

 Forskere: Identifisere pasienter og brukere til kliniske forsøk og forskningsprosjekter 

 Legemiddelindustrien: 

o Identifisere markeder for legemidler 

o Planlegge kliniske forsøk 

 

Nasjonal Kompetansetjeneste for Sjeldne Diagnoser anbefaler at vi tar i bruk ORPHA-koder i Norge 

for å synliggjøre de sjeldne diagnosene. Vi mener det er en stor fordel å benytte samme standard 

som er anbefalt i Europa og som ivaretas av spesialister på sjeldne diagnoser.  Interoperabilitet både 

nasjonalt (i helsevesenet, i tjenesteapparatet for øvrig, i forskning) og internasjonalt – ivaretas av 

ORPHA-kodeverket.  

  


