


«Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - - men gjøre det! Nei, det 
skjønner jeg ikke.»

3. akt, 1. scene i Peer Gynt

Arnt Ole Ree, Helse Sør-Øst RHF
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«Ja, tænke det; ønske det; ville det med, - - men gjøre det! 
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Den grunnleggende drøfting av organisering av kodingsarbeidet, - og 
påviste mangel på system og struktur og internkontroll m.m. startet først 
gjennom Nasjonal gjennomgang av medisinsk kodepraksis



Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester  til alle som 
trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, 
bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Helse Sør-Øst 
Teknologi og eHelse versjon1.0 2013

Medisinsk koding
Tiltak som bør gjennomføres for å oppnå bedre kodingskvalitet

Kartlegging av opplegg for medisinsk koding i utvalgte land
Opplæring av kodere, gjennomføring av koding og oppnådde resultater

Lastes ned fra  www.helse-sorost.no/medisinskkoding



Helse Sør-ØST RHF styresak 
081/2011 ang. Nasjonal 
internkontroll






 Helse Sør-Øst RHF vil ta initiativ til at 
kodingen i større grad utføres av godt 
kvalifiserte kodere. 



Fordelene ved å bruke utdannete kodere er 
mange. Her er de viktigste: 

 Profesjonelle kodere kjenner reglene og kan å kode

 Sikrer konsekvent bruk av kodingsretningslinjer 

 Sikrer at alle aktuelle koder blir registrert

 Bidrar til å sikre lik og felles kodepraksis ved alle 
helseforetak

 Sikrer standardisert anvendelse av regler for 
økonomisk refusjon 



Helseforetaket har ansvar for korrekt koding

 Det har tradisjonelt vært hver enkelt lege som utfører 
koding av diagnosene for sine pasienter i Norge.

MEN:

 Det finnes ingen regler som pålegger legene dette 
arbeidet og heller ingen lover eller forskrifter som 
regulerer utførelsen av den medisinske kodingen. 



www.helse-sorost.no/medisinskkoding

I 2012 ble det også i 
samarbeid mellom 
helseregionene og 
Helsedirektoratet 
utarbeidet en 
forprosjektrapport om 
Nasjonal kodingsmodul

http://www.helse-sorost.no/medisinskkoding
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____3912.aspx


Drøfting av utredningen med
 Ledergruppe Helse Sør-Øst RHF

 Helsedirektoratet

 Legeforeningen

 Fagdirektørmøtet Helse Sør-Øst vår 2013 

 Interesse men også litt skepsis

 Sykehuset Telemark orienterte om omleggingen av 
kodingsarbeidet

 eHelse enheten ba om dialogmøte med STHF

 Mulighet for pilotering av at kodere koder drøftet



Omlegging av kodepraksis steg for steg –

Sykehuset Telemark viser veg! 


