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Styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om  

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis 
 

 

Bakgrunn 

I samsvar med styrevedtatte planer for internrevisjon 2010-2011 og 2011-2012 har 

internrevisjonen i Helse Nord RHF i perioden februar til oktober 2011 gjennomført et 

revisjonsprosjekt om medisinsk kodepraksis. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med 

internrevisjonsenhetene i de tre andre helseregionene, som en nasjonal internrevisjon av 

medisinsk kodepraksis i helseforetak med somatisk virksomhet. 

 

Mandatet for revisjonen er utarbeidet av internrevisjonene i samråd med Helsedirektoratet, 

som også var initiativtaker til prosjektet. KPMG AS har vært engasjert for å bistå med den 

praktiske gjennomføringen. 

 

I denne saken legges den nasjonale hovedrapporten fra prosjektet (internrevisjonsrapport 

04/2011) frem for styret i Helse Nord RHF, sammen med rapportene til Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF (UNN) og Helgelandssykehuset HF (HSYK).  

 

Kvalitet, trygghet og respekt 

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har som oppgave å overvåke foretaksgruppens 

virksomhetsstyring, risikostyring og internkontroll. Dette innebærer bl.a. å se etter at 

internkontrollen bidrar til å sikre etterleving av regelverk, eierkrav og øvrige kvalitetskrav, 

inklusive etiske retningslinjer. Helseforetakenes ivaretaking av Helse Nords verdier kvalitet, 

trygghet og respekt vil dermed stå sentralt i alle internrevisjonens prosjekter, inklusive dette 

hvor følgende tema knyttet til medisinsk kodepraksis er kartlagt og vurdert: Helseforetakenes 

styrings- og kontrollmiljø, målsettinger og risikovurderinger, tiltak for å ha styring og 

kontroll, og oppfølging. 

 

Formålet med revisjonsprosjektet 

Formålet har vært å kartlegge og vurdere medisinsk kodepraksis i helseforetakene, for å 

avklare om det er etablert god intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for korrekt 

koding. 

 

Det har ikke vært en del av prosjektets mandat å konkludere på faktisk etterlevelse av rutiner 

og regelverk for medisinsk koding. Det ville nødvendiggjort omfattende testing av 

journalmateriale, noe som ikke er gjennomført. Slike kontroller er imidlertid utført av andre, 

jf. bl.a. Dokumentkontroll av innleggelser i 2009 (Helsedirektoratet, september 2011). 

 

Gjennomføring av revisjonsprosjektet 

Internrevisjonen er gjennomført i to faser. Fase 1 var en elektronisk spørreundersøkelse til 

ansatte som har oppgaver knyttet til medisinsk koding i somatisk virksomhet. Undersøkelsen 

ble utført ved alle landets 21 helseforetak med slik virksomhet.  



Fase 2 besto i nærmere undersøkelser ved ni utvalgte helseforetak, i form av dybdeintervjuer 

og gjennomgang av relevant dokumentasjon. Blant disse ni var UNN og HSYK.  

 

De ni helseforetakene som inngikk i internrevisjonens fase 2 har mottatt egne rapporter, hvor 

resultater og konklusjoner bygger på begge fasene i prosjektet. I Helse Nord er dette: 

 Internrevisjonsrapport nr. 02/2011: Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis, 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 Internrevisjonsrapport nr. 03/2011: Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis, 

Helgelandssykehuset HF 

 

Rapportene er tilgjengelige på Internrevisjonens internettside. 

 

Hovedrapporten for det nasjonale prosjektet er distribuert til alle fire sykehusforetak i 

helseregionen. Også denne rapporten bygger på datagrunnlaget fra begge fasene i prosjektet.  

 

Vurderinger/konklusjon 

På bakgrunn av den gjennomførte kartlegging og vurdering av intern kontroll knyttet til 

medisinsk kodepraksis i helseforetakene, har internrevisjonen kommet til følgende 

hovedkonklusjoner på nasjonalt nivå: 

 Det er lav risiko for større omfang av bevisst feilkoding med sikte på økonomisk vinning. 

 Det er gjennomgående ikke etablert tilstrekkelig intern styring og kontroll for å oppnå 

rimelig sikkerhet for korrekt koding. 

 

Disse konklusjonene er også dekkende for vurderingene ved UNN. Ved HSYK har imidlertid 

internrevisjonen konkludert positivt, også når det gjelder etablering av tilstrekkelig intern 

styring og kontroll, men konstaterer at det er potensial for ytterligere forbedring også her.  

 

Anbefalinger 

I rapportene til begge HF-ene i Helse Nord som var omfattet av hele revisjonsprosessen har vi 

gitt fem anbefalinger, hvorav tre er identiske. Dette gjelder følgende: 

 gjennomføring av risikovurderinger (begge HF) 

 forbedret læringssløyfe gjennom regelmessige tilbakemeldinger til de som koder (begge 

HF) 

 evaluering av om iverksatte opplæringstiltak har ønsket effekt (begge HF) 

 frittstående revisjoner/sammenligninger for å forbedre kodekvaliteten (HSYK) 

 opplæring for andre grupper enn leger (HSYK) 

 organisering og rollefordeling i kodearbeidet (UNN) 

 vurdering av ytterligere tiltak basert på rapportens innhold (UNN) 

 

I hovedrapportens kap. 3.4 er det trukket frem fem aktuelle forbedringsområder som er 

”fellesnevnere” på nasjonalt nivå, og som delvis er overlappende med anbefalingene gitt til de 

to helseforetakene i Helse Nord. Dette er forhold vi mener alle helseforetakene bør gjøres 

oppmerksomme på og vurdere i tilknytning til sitt eget utviklingsarbeid.  

 



De regionale helseforetakene er ikke revidert i prosjektet, men i hovedrapporten (kap. 3.4) gis 

det anbefalinger om enkelte utfordringer som vi tror med fordel kan løftes opp på regionalt 

nivå: 

 De regionale helseforetakene bør vurdere dagens organisering av kontroll og 

kvalitetssikring av medisinsk kodepraksis ved de enkelte helseforetak i sin region. 

 De regionale helseforetakene bør vurdere å stille krav til helseforetakene om obligatorisk 

opplæring i medisinsk koding for alle nye leger.  

 

I hovedrapporten (kap. 3.5) er det også pekt på mulige tiltak av nasjonal art. Dette gjelder 

utfordringer knyttet til kodekvalitet som det er vanskelig eller uhensiktsmessig å håndtere på 

HF- eller RHF-nivå. Tre utfordringer er trukket frem:  

 Dagens kobling mellom medisinsk koding og utsending av epikrise. 

 Svak egeninteresse i helseforetakene for kodingen for annet enn økonomi. 

 Regelverket for medisinsk koding oppleves av mange som skal sette koder som vanskelig 

å forholde seg til. 

 

 

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

 

1. Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis tas 

til orientering. 

 

2. Styret ber adm. direktør påse at anbefalingene som er gitt i Internrevisjonsrapport nr. 

02/2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF, i Internrevisjonsrapport nr. 03/2011 til 

Helgelandssykehuset HF og i Hovedrapportens kapittel 3.4 blir fulgt opp, og orientere 

styret om status innen utgangen av mai 2012. 

 

3. Styret ber adm. direktør sørge for at de utfordringene som er omtalt i Hovedrapportens 

kap. 3.5 blir tatt opp med nasjonale helsemyndigheter. 

 

 

Bodø, den 11. november 2011 

 

 

Lars Vorland 

Adm. direktør 

 

 

 

Utrykte vedlegg:  Internrevisjonsrapport nr. 04/2011: Nasjonal internrevisjon av  

   medisinsk kodepraksis, Hovedrapport (Oktober 2011) 

   Internrevisjonsrapport nr. 02/2011: Nasjonal internrevisjon av  

   medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Universitetssykehuset  

   Nord-Norge HF (20.10.2011) 

   Internrevisjonsrapport nr. 03/2011: Nasjonal internrevisjon av  

   medisinsk kodepraksis i helseforetakene - Helgelandssykehuset HF  

   (20.10.2011) 

 

Vedleggene er lagt ut på våre hjemmesider:  

Internrevisjonen i Helse Nord RHF - revisjonsrapporter  

http://www.helse-nord.no/revisjonsrapporter/category25545.html

