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Styresak 93-2012 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal 

internrevisjon av medisinsk kodepraksis, 

oppfølging av styresak 138-2011 

 
 
Formål/sammendrag 
Det vises til styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av 
medisinsk kodepraksis som ble behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 
23. november 2011. Styret vedtok følgende: 
 
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. 
 
Denne styresaken er en oppfølging av styrets vedtak i punkt 2. Internrevisjonen har 
deltatt i Helse Nord RHFs oppfølging etter styrets behandling av sak 138/2011.  
 
Anbefalingene i styresak 138-2011 er fulgt opp som forutsatt av styret. Oppfølgingen i 
Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset HF framgår av eget vedlegg. Krav til 
videre oppfølging vurderes inkludert i oppdragsdokument 2013 til alle helseforetakene. 
De påpekte utfordringene som krever nasjonale tiltak, vil bli tatt opp med Helse- og 
omsorgsdepartementet høsten 2012. 
 
Medisinsk koding skal foregå med høye krav til etisk standard og må ses i sammenheng 
med Helse Nords overordnede verdigrunnlag kvalitet, trygghet og respekt.  
 
Forbedringsarbeidet som gjennomføres som resultat av internrevisjonsrapporten 
styrker bevisstheten om riktig koding og bidrar til bedre rutiner og riktig praksis.     
 
Bakgrunn  
Internrevisjonen i Helse Nord RHF gjennomførte i perioden februar til oktober 2011 et 
revisjonsprosjekt om medisinsk kodepraksis.  Prosjektet ble gjennomført i samarbeid 
med internrevisjonen i de andre regionale helseforetakene, som en nasjonal 



 

internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetak med somatisk virksomhet, og 
omfattet  
- en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte med oppgaver knyttet til medisinsk 

koding, i alle fire helseforetak 
- en nærmere undersøkelse med dybdeintervjuer og gjennomgang av dokumentasjon 

ved utvalgte helseforetak. I Helse Nord omfattet dette Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF        

 
Internrevisjonens vurdering på nasjonalt nivå var at det er lav risiko for bevisst 
feilkoding med sikte på økonomisk vinning, men at det ikke er tilstrekkelig intern 
styring og kontroll for å oppnå rimelig sikkerhet for korrekt koding. De konkrete 
forbedringsområdene for Helse Nord framgår av styresak 138-2011, jf. vedlegg.  
   
Helse Nord RHFs oppfølging av styrets vedtak i styresak 138-2011  
Det er innhentet informasjon vedrørende de kravene som gjaldt Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF. Vedlagte tabell viser de konkrete 
anbefalinger, og hvordan disse er fulgt opp av helseforetakene.  
 
Hovedrapporten fra Internrevisjonen1

 
 er distribuert til alle helseforetak i Helse Nord.  

Hovedrapporten har også vært tatt opp som sak i Helse Nords DRG-nettverk. Dette er et 
fagnettverk som har som formål å bidra til å kvalitetssikre medisinsk dokumentasjon og 
koding.  
 
Vurdering  
Adm. direktør er tilfreds med Universitetssykehuset Nord-Norge HFs og 
Helgelandssykehuset HFs oppfølging, jf vedlagte tabell, og merker seg at det foreligger 
konkrete planer for videre oppfølging av de forbedringstiltak som ikke fullt ut er 
gjennomført.   
  
Alle helseforetakene i Helse Nord har fått tilsendt den nasjonale rapporten, og de 
spesifikke resultatene for eget helseforetak, med oppfordring om å bruke denne til å 
gjennomgå egen kodepraksis.  I forbindelse med oppdragsdokument for 2013 vil adm. 
direktør vurdere konkrete krav til helseforetakene om forbedring av kodepraksis.  
 
Styresak 138-2011 inneholdt også krav til Helse Nord RHF (vedtakets punkt 3) om å 
følge opp følgende tre utfordringer overfor nasjonale myndigheter: 
- dagens kobling mellom medisinsk koding og utsending av epikriser   
- 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  
 
Dette er forhold som oppleves som gjennomgående utfordringer for god kodepraksis. 
Adm. direktør vil ta opp ovennevnte utfordringer i eget brev til Helse- og 
omsorgsdepartementet høsten 2012. 
 

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



 

Konklusjon 
Internrevisjonens anbefalinger er fulgt opp, slik forutsatt av styret i Helse Nord RHF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret viser til adm. direktørs redegjørelse og anser oppfølgingen av styrets vedtak i 
styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal internrevisjon av medisinsk 
kodepraksis gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
 
 
Bodø, den 17. august 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg:  Tabell – oversikt oppfølging ved Universitetssykehuset  

Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF 
 
Utrykte vedlegg:  Styresak 138-2011 Internrevisjonsrapporter om Nasjonal  
   internrevisjon av medisinsk kodepraksis 
 



 

 

Oppfølging av Internrevisjonens anbefalinger i det nasjonale revisjonsprosjektet 
”Medisinsk kodepraksis” 
Nr. Anbefaling Beskrevne tiltak Status  

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tilbakemelding med status per 04.07.2012 Helse Nord RHFs 

vurdering  
1. Det bør gjennomføres en dokumentert 

risikovurdering, med utgangspunkt i mål for 
medisinsk kodepraksis, som grunnlag for å 
etablere rutiner og tiltak. 

Risikovurdering av medisinsk kodepraksis pågår 
sommeren 2012. Utkast foreligger, men er p.t. ikke 
behandlet/godkjent. 

Arbeidet er 
gjennomført, men 
behandlingen i 
foretaksledelsen 
gjenstår   

2. Det bør vurderes om organisering og 
rollefordeling i arbeidet med kodesetting, kontroll 
og oppfølging i større grad skal standardiseres for 
å unngå ulik praksis mellom klinikker/avdelinger. 
Slik standardisering bør innebære utarbeidelse av 
felles prosedyrer. 

HF-et viser til beslutning i ledermøtesak 07.12.2010 
om kodekontroller og kodeansvarlig lege i hver 
klinikk/avdeling. Beslutningsnotat er nå gjort 
tilgjengelig i Docmap RL0840. 
Vi ser at ikke alle tiltak/tilnærminger passer i alle 
klinikker – det kreves litt «lokale tilpasninger», men 
alle klinikker gjennomfører nå strukturerte tiltak for å 
oppnå god kodekvalitet. 

Gjennomført 
 

3. Det bør gis regelmessige tilbakemeldinger på 
egen kodepraksis til alle som koder, for eksempel 
ved avdelingsvise møter kombinert med 
tilbakemelding til den enkelte. Dette vil bidra til 
en hensiktsmessig læringssløyfe. 

Ivaretas i henhold til beskrevne rutiner for den enkelte 
epikrise (ledermøtesak desember 2010) og generelt 
gjennom ulike orienteringer/kurs. 

Gjennomført 
 

4. I forbindelse med ytterligere satsing på opplæring 
bør det legges vekt på medisinskfaglige aspekter 
som motivasjon ved koding. Etter en tid bør det 
gjennomføres en evaluering av om 
opplæringstiltakene har gitt den ønskede effekt i 
form av bedre kodekvalitet. 

En rekke opplæringstilbud finnes og benyttes. 
Ledergruppen vedtok 31.05.2011 at alle leger i 
somatisk virksomhet skal gjennomføre årlig, obliga-
torisk e-læringskurs og selvtest. Gjennomføringen skal 
dokumenteres. Klinikkene er ansvarlig for at dette 
gjennomføres. Fra foretaksledelsen følges det opp at 
klinikkene jobber systematisk og godt med koding, i 
henhold til det vi har av felles prosedyrer, og de planer 
de nå selv utarbeider. 
Foretaket benytter en rekke indikatorer for 
rutinemessig å måle utvikling i kodekvalitet. 
Indikatorene viser utvikling i ønsket retning for 
områder med identifisert forbedringspotensial. 

Gjennomført 
 
 

5. Denne rapporten bør gjennomgås i sin helhet med 
sikte på å identifisere ytterligere forbedringstiltak. 

Ledermøtet har behandlet oppfølging av rapporten og 
oppfordret klinikkene til å gjennomgå den ytterligere. 

Gjennomført 
 

 
Helgelandssykehuset HF Tilbakemelding med status per 01.07.2012  
1. Det bør gjennomføres en dokumentert 

risikovurdering, med utgangspunkt i mål for 
medisinsk kodepraksis, som grunnlag for å etablere 
rutiner og tiltak. 

Risikoanalyse av medisinsk kodepraksis er utarbeidet. 
Analysen skal behandles i ledergruppemøte aug/sept 
2012. 

Arbeidet er 
gjennomført, men 
behandlingen i 
foretaksledelsen 
gjenstår  

2. Det bør gis regelmessige tilbakemeldinger på egen 
kodepraksis til alle som koder, for eksempel ved 
avdelingsvise møter kombinert med tilbakemelding 
til den enkelte. Dette vil bidra til en hensiktsmessig 
læringssløyfe. 

Det gis direkte tilbakemeldinger i henhold til vedtatt 
prosedyre og generell informasjon i forbindelse med 
ulike opplæringstiltak. 

Gjennomført 
  

3. Foretaket bør vurdere å gjøre frittstående revisjoner 
eller sammenligninger for å undersøke kvaliteten i 
den medisinske kodingen. 

Det er et mål å gjennomføre internrevisjon av 
medisinsk koding, men foreløpig har vi ikke 
ressurser/kapasitet til dette. Dette vil bli løpende 
vurdert. 

Vurdert, ikke 
iverksatt. 

4. Foretaket bør vurdere ytterligere opplæring også for 
andre grupper enn leger. 

Muligheten for å tilby alle kodekontrollere Nirvacos 
grunnkurs (fortrinnsvis i løpet av høsten 2012) 
vurderes nå. Saken tas opp i ledergruppen 2.-3.juli 
2012. 

 Gjennomført 
  

5. I forbindelse med ytterligere satsing på opplæring 
bør det etter en tid gjennomføres en evaluering av 
om tiltakene har gitt den ønskede effekt i form av 
bedre kodekvalitet. I opplæringen bør motivasjon 
og de medisinskfaglige aspektene ved koding 
vektlegges. 

Å måle utvikling av kodekvalitet er krevende. Mulige 
måleparametre er definert ifm risikoanalyse og blir 
fulgt opp i forlengelsen av dette arbeidet. 

I arbeid. 
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