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Formål med styresaken 
Riksrevisjonen publiserte i mars 2017 en rapport om medisinsk kodepraksis i 
helseforetakene. Rapporten ble ferdigbehandlet i Stortinget 1. juni 20171. Helse- og 
omsorgsdepartementet stiller i tilleggsdokument til oppdragsdokumentet til Helse Nord 
krav om at RHF-et gjør seg kjent med og følger opp Riksrevisjonens rapport. 
 
I Helse Nord RHF er rapporten så langt fulgt opp ved at det i samråd med fagsjefene og 
direktørene i helseforetakene er kartlagt hvordan helseforetakene gjennomfører og 
kvalitetssikrer den medisinske kodingen, og hvilke tiltak som allerede er iverksatt eller 
planlagt i helseforetakene som følge av Riksrevisjonens funn og anbefalinger. 
 
Denne styresaken har som formål å orientere styret i Helse Nord RHF om medisinsk 
koding, om hovedkonklusjoner, vurderinger og anbefalinger i Riksrevisjonens rapport, 
om resultatene av den kartleggingen som er gjennomført i våre helseforetak, og 
hvordan Helse Nord RHF i nær dialog med helseforetakene vil følge opp det 
Riksrevisjonens har påpekt. 
 
Medisinsk koding 
Medisinsk koding innebærer å omsette tekstlige beskrivelser av diagnoser og 
prosedyrer til koder. Kodingen har flere formål som å gi grunnlag for: 
• statistikk og oversikt over sykdomsforekomst og utførte helsetjenester 
• administrasjon, finansiering og styring av spesialisthelsetjenesten gjennom hele 

kjeden fra Helse- og omsorgsdepartementet ned til den enkelte kliniske avdelingen.  
 
Selve kodene er sammensetninger av bokstaver og tall og en tilhørende tekst som angir 
hva den aktuelle koden beskriver2. Det skilles mellom koder for de(n) medisinske 
tilstanden(e) pasienten er behandlet for (diagnosekoder), og koder for de prosedyrene 
som er gjennomført (prosedyrekoder)3.  

1 Stortinget - Møte torsdag den 1. juni 2017, referat fra sak nr. 6  
2 Eksempel på kode fra kodeverket ICD10 er K35.3 Akutt appendisitt (blindtarmbetennelse) med 
lokalisert peritonitt (bukhinnebetennelse) 
3 Til grunn for diagnosekoder ligger det internasjonale kodeverket ICD10 fra WHO, mens det foreligger 
tre prosedyrekodeverk, hhv. NCMP for medisinske prosedyrer, NCSP for kirurgiske og NCRP for 
radiologiske og bildeveiledede prosedyrer. Det er Direktoratet for E-helse som forvalter de medisinske 
kodeverkene, herunder den norske utgaven av ICD10. 
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Kodene fastsettes oftest av leger i forbindelse med at epikrisen skrives, og 
helseforetakene har ulike former for gjennomgang og kvalitetssikring av kodene, som 
tertialvis rapporteres til Norsk pasientregister (NPR). 
 
Diagnosekodene består av: 
• Én kode for hovedtilstanden, som er den tilstanden helsehjelpen hovedsakelig er gitt 

for under oppholdet. 
• Koder for andre tilstander, som er tilstander som eksisterer samtidig med 

hovedtilstanden, eller som utvikler seg i løpet av behandlingsperioden. Dette er 
avgrenset til tilstander som blir gjenstand for undersøkelse og behandling, som det 
må tas hensyn til, eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten. 

 
Medisinske koder og innsatsstyrt refusjon etter DRG-systemet 
Den aktivitetsbaserte finansieringen av spesialisthelsetjenesten baserer seg på det 
såkalte DRG-systemet – DiagnoseRelaterte Grupper. Dette er et system hvor 
sykehusoppholdet klassifiseres i grupper som er medisinsk meningsfulle og 
ressursmessig tilnærmet homogene (se referanse nr. 2). Diagnosekoder og 
prosedyrekoder er elementer i DRG-klassifiseringen, i tillegg til kjønn, alder og 
utskrivningsstatus. Den medisinske kodingen vil følgelig ha stor innvirkning på 
refusjonen for det aktuelle pasientoppholdet.  
 
Et pasientopphold kan endre DRG-gruppe enten ved at hovedtilstanden endres, eller ved 
at det kodes flere eller færre andre tilstander, eller ved at utførte prosedyrer kodes eller 
ikke. Vurderingene av hva som er rett koding etter et pasientopphold, for eksempel av 
om en annen tilstand er relevant å ta med og/eller tilstrekkelig dokumentert, vil ofte 
inneholde elementer av skjønn, selv om kurs- og veiledningsmateriell tar sikte på å 
redusere graden av individuelt skjønn. 
 
Riksrevisjons undersøkelse 
Riksrevisjonen gjennomførte i 2015/16 en undersøkelse av den medisinske kodingen 
(se referanse nr. 1). Følgende problemstillinger ble belyst: 
1. I hvilken grad er det samsvar mellom medisinske koder rapportert til Norsk 

pasientregister (NPR) og informasjonen i pasientjournaler? 
2. Hvilke konsekvenser kan manglende samsvar mellom medisinske koder som 

rapporteres til Norsk pasientregister (NPR), og informasjonen i pasientjournaler ha 
for styringen og finansieringen av helseforetakene? 

3. Hvordan sikrer helseforetakene god kodekvalitet? 
a. Hva påvirker kodekvaliteten i helseforetakene? 
b. Hvilken praksis har helseforetakene for å sikre god kodekvalitet? 

4. Hvordan bidrar de regionale helseforetakene til god kodekvalitet? 
5. Hvordan bidrar Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse til god kodekvalitet? 
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Problemstillingene ble belyst gjennom ulike metoder: 
Koderevisjon 
Journaldokumentasjon fra 600 pasientopphold ble gjennomgått og rekodet av to 
revisorteam fra Analysesenteret4 og Nirvaco5. Pasientoppholdene var fra to avdelinger 
ved hvert av ti ulike helseforetak og omfattet pasienter som var utskrevet i de to første 
tertialene i 2015. Nordlandssykehuset Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge 
Tromsø var blant de ti helseforetakene som inngikk i koderevisjonen.  
 
De 600 pasientoppholdene omfattet to hovedtilstander: Lungebetennelse eller 
innsetting av hofteprotese. Disse ble valgt, fordi det er vanlige tilstander som håndteres 
ved de fleste sykehus i henholdsvis medisinske og ortopediske avdelinger.  
 
Koderevisjonen ble videre avgrenset til opphold som falt i to DRG-par: 
• DRG 89 Lungebetennelse med kompliserende andre tilstander6 
• DRG 90 Lungebetennelse uten kompliserende andre tilstander 
• 209 D Innsetting av hofteleddsprotese med kompliserende andre tilstander 
• 209 E Innsetting av hofteleddsprotese uten kompliserende andre tilstander 
 
Helseforetakene får en høyere refusjon for pasienter som havner i en komplisert enn en 
ukomplisert DRG7.  
 
Dokumentanalyse av spørrebrev 
Riksrevisjonen innhentet informasjon fra helseforetakene om skriftlige mål, rutiner, 
prosedyrer og risikobeskrivelser for arbeidet med å sikre god kodekvalitet. Videre er 
det sendt spørrebrev til Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet og RHF-ene om 
hvordan disse ivaretar ansvaret på sine områder. Det er også gjennomført utdypende 
intervjuer med Direktoratet for e-helse. 
 
Spørreundersøkelser 
Det ble gjennomført spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis ledere, leger og 
kodekontrollører8.  
 
  

4 Analysesenteret: Konsulentselskap med særskilt kompetanse på medisinsk og administrative koding. 
Tilbyr blant annet tilbyr opplæring i medisinsk koding og koderevisjoner. Se Analysesenteret 
5 Nirvaco: Bedrift med kompetanse på området ISF (innsatsstyrt finansiering), DRG (diagnoserelaterte 
grupper) og medisinsk koding. Arrangerer kurs og seminarer og leverer programvare. En del av et større 
internasjonalt konsern. Se Nirvaco 
6 Noe forkortet: DRG 89 (90) har følgende tekst: Lungebetennelse og pleuritt, hvor pasienten er over 17 år 
og oppholdet har (er uten) kompliserende andre tilstander. 
7 Eksempler på andre tilstander som kan kodes, og som vil påvirke om de undersøkte pasientoppholdene 
havner i en komplisert DRG eller ikke, er dehydrering (uttørring), KOLS (kronisk obstruktiv 
lungesykdom) og diabetes type 2. Se eventuelt Riksrevisjonens rapport side 36 for ytterligere 
informasjon om DRG-par. 
8 Det er ulikt hvorvidt helseforetakene benytter helsepersonell eller merkantilt personale til å 
kvalitetssikre og kontrollere den primære kodingen. I rapporten er alt personell som har som sin 
hovedoppgave å kontrollere kodingen, omtalt som kodekontrollører. 

 

                                                        

Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
saksdokumenter

side 46

http://www.asl.no/
https://www.nirvaco.no/


Case-undersøkelser 
Det ble gjennomført case-undersøkelser av medisinsk kodepraksis i til sammen seks 
avdelinger, som Riksrevisjonen oppfattet at har god kodepraksis. Det gjaldt de to 
inkluderte avdelingene i henholdsvis Stavanger, Gjøvik og Levanger. Hensikten med 
case-studiene var å identifisere kjennetegn og forutsetninger for god kodepraksis som 
andre avdelinger og helseforetak kan lære av. 
 
Riksrevisjonens rapport – hovedfunn 
Riksrevisjonen oppsummerer sine hovedfunn i fire punkter: 
 
1. Det er svak kvalitet på den medisinske kodingen 
Undersøkelsen viser at det er for store avvik mellom medisinske koder for tilstander 
som er rapportert til NPR, og informasjonen i de undersøkte pasientjournalene. Dette 
svekker kvaliteten på pasientstatistikken.  
• 16 % av pasientene som er kodet med lungebetennelse, fikk en ny hovedtilstand 

etter koderevisjonen. Det samme gjelder fem prosent av pasientene med innsetting 
av hofteprotese. 

• 25 % av pasientene med lungebetennelse fikk endret kode etter revisjonen slik at 
årsaken til lungebetennelsen blir endret. 

• Hos 58 % av hofteprotesepasientene og 37 % av pasientene med lungebetennelse 
var det kodet andre tilstander som det ikke var tilstrekkelig grunnlag for ut fra 
foreliggende dokumentasjon i journalen. 

• Det er vanligere at helseforetakene koder for mange andre tilstander enn for få, men 
det forekommer også underrapportering av andre tilstander. 

• Kodekvaliteten varierer mellom helseforetakene, og det er stor variasjon mellom 
helseforetakene, når det gjelder grad av henholdsvis over- og underrapportering av 
andre tilstander. 

 
2. Svak kodekvalitet har negative konsekvenser for styring og finansiering av 

spesialisthelsetjenesten 
Omtrent hvert fjerde pasientopphold ble endret til en ny DRG etter koderevisjonen. Et 
flertall av avdelingene fikk en samlet reduksjon i antall DRG-poeng for de undersøkte 
oppholdene, hovedsakelig ved at opphold ble regruppert fra en komplisert til en 
ukomplisert DRG. DRG-poeng brukes foruten til å beregne refusjon til de regionale 
helseforetakene og eventuelt videre til helseforetak/avdelinger også som et mål på 
aktivitet.  
 
Riksrevisjonen kommenterer at svak kodekvalitet kan bidra til å redusere tilliten til at 
pasientstatistikken kan brukes som grunnlag for planlegging, styring, oppfølging og 
evaluering av helsetjenesten lokalt, regionalt og nasjonalt. 
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3. Helseforetakene følger ikke godt nok opp kodekvaliteten for å sikre god 
pasientstatistikk 

Gjennom undersøkelsen identifiserte Riksrevisjonen at følgende faktorer i stor grad 
påvirker kodekvaliteten: 
• om legene har kunnskap om medisinsk koding 
• om helseforetakene har god kvalitetssikring av kodene legene setter 
• om tydelig ledelse legger til rette for god koding i praksis og gode holdninger til 

koding hos de ansatte. 
 
Riksrevisjonen påpeker at en kombinasjon av ulike virkemidler er viktig for å gi legene 
kunnskap om koding og holde kunnskapen ved like og oppdatere denne. Særlig viktig er 
en kombinasjon av kurs, individuell oppfølging og begrunnede tilbakemeldinger på 
egen kodepraksis. Spørreundersøkelsen avdekket at det ikke er vanlig i de fleste 
helseforetakene å kombinere disse tre virkemidlene. Videre avdekket undersøkelsen at 
den systematiske opplæringen som gis, typisk er rettet mot turnusleger og nyansatte, og 
at kursingen da gjerne legges samtidig med en rekke andre opplæringstiltak, slik at 
opplæringen i kodesetting lett kan «drukne».  
 
Riksrevisjonen mener at det viktigste tiltaket for å forbedre kodekvaliteten er at 
helseforetakene arbeider for å øke kunnskapen om koding hos alle leger som koder, 
også de erfarne legene. Skriftlig nedfelte rutiner er ikke tilstrekkelig. En kompetent og 
tydelig ledelse med motivasjon for medisinsk koding er minst like viktig som skriftlige 
prosedyrer, og en del av det holdningsskapende arbeidet er å synliggjøre for legene 
nytten av koding utover det som er koblet til finansiering. 
 
Riksrevisjonen bemerker også at mange av helseforetakene mangler konkrete og 
realistiske mål for kodekvaliteten, at helseforetakene ikke måler utviklingen i 
kodekvaliteten over tid og heller ikke på en systematisk måte har vurdert hvor i 
kodeprosessen det er størst risiko for å gjøre feil. Dermed er det heller ikke mulig for å 
helseforetakene å vite hvor det er mest nyttig å sette inn forbedringstiltak. 
 
4. Direktoratet for e-helses veiledning og verktøy støtter ikke godt nok opp under 

helseforetakenes kodearbeid 
Direktoratet for e-helse har ansvar for å revidere de helsefaglige kodeverkene og gi 
sektoren informasjon blant annet om regelverksendringer og veiledning i hvordan 
regelverket for medisinsk koding skal praktiseres9. Direktoratet arbeider for tiden med 
ulike prosjekter og tiltak under paraplyen Program for kodeverk og terminologi.  
 
Riksrevisjonen vurderer at det er viktig for kvaliteten på den medisinske kodingen at 
Direktoratet for e-helse gir ut gode verktøy. Undersøkelsen avdekket at informasjon til 
sektoren om regelverksendringer kommer for sent. Dessuten var e-læringskurset i 
koding sist oppdatert i 2012, og direktoratet erkjente selv at det var til dels utdatert. 
(Det bemerkes at nye e-læringskurs i medisinsk koding nå er under utarbeidelse og er 
fortløpende publisert på hjemmesiden til Direktoratet for e-helse fra 21. april 2017.) 
 
  

9 Blant verktøy og virkemidler er søkeverktøy FinnKode og e-læringskurs. 
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Særskilt om de regionale helseforetakene 
Riksrevisjonen har som ledd i sin undersøkelse også rettet spørsmål til de regionale 
helseforetakene. Riksrevisjonen konkluderer med at det var særskilt i forbindelse med 
en felles internrevisjon i 2011 at RHF-ene fulgte opp helseforetakenes arbeid med 
medisinsk koding (kapittel 6 i rapporten, side 81 – 83). De regionale helseforetakenes 
konsernrevisjoner anbefalte i 2011 RHF-ene å vurdere å stille krav til helseforetakene 
om obligatorisk opplæring i medisinsk koding for alle leger, men ingen av RHF-ene har 
ifølge Riksrevisjonen stilt et slikt eksplisitt krav til helseforetakene. Helse Nord RHF har 
opplyst til Riksrevisjonen om at det er opprettet et regionalt nettverk for koding hvor 
helseforetakene er representert10, og dette er omtalt i rapporten. 
 
Riksrevisjonens anbefalinger 
Riksrevisjonen oppsummerer sine anbefalinger i fire punkter. Riksrevisjonen anbefaler 
at 
1. helseforetakene legger til rette for bedre medisinsk koding ved at ansatte får 

nødvendig og oppdatert kunnskap om koding og krav til journaldokumentasjon, og 
at det gis tydelige signaler om at korrekt koding er viktig for å oppnå god 
pasientstatistikk. 

2. de regionale helseforetakene tar en større pådriverrolle for å sikre god og ensartet 
medisinsk koding. 

3. Direktoratet for e-helse legger bedre til rette for god koding gjennom veiledning og 
utvikling av støtte verktøy. 

4. Helse- og omsorgsdepartementet følger opp at Direktoratet for e-helse og de 
regionale helseforetakene legger til rette for at helseforetakene har god kodekvalitet 
og ensartet koding, slik at vurderinger og beslutninger i spesialisthelsetjenesten 
gjøres på riktige premisser. 

 
Riksrevisjonens rapport – Stortingets behandling 
Riksrevisjonens rapport ble behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteen, 
hvor innstilling ble avgitt 16. mai 2017 (Innst. 297 S (2016-2017))11. Komiteens flertall 
uttrykker bekymring for flere av de avvikene som Riksrevisjonen har avdekket og ga 
følgende tilråding: Dokument 3:5 (2016-2017) – Riksrevisjonens undersøkelse av 
medisinsk kodepraksis i helseforetakene – vedlegges protokollen.12Stortinget behandlet 
saken 1. juni 2017. Komiteens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
 
  

10 I likhet med Helse Midt-Norge 
11 Se Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk 
kodepraksis i helseforetakene 
12 Komiteens mindretall (SP’s representant) fremmet forslag om blant annet å be regjeringen om grundig 
å evaluere ordningen med ISF (innsatsstyrt finansiering) og dennes innvirkning på kodepraksis og 
utarbeide en plan for framtidig finansiering hovedsakelig via ramme. Forslaget fikk 9 stemmer under 
Stortingets votering, mens 88 stemte mot. 
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Oppfølging i Helse Nord RHF – kartlegging av status i foretakene  
Riksrevisjonens (RR) rapport var tema for diskusjon i møte med fagsjefene i 
helseforetakene 19. april 2017 og med direktørene i HF-ene 21. april 2017. Det var 
enighet om å kartlegge hva som faktisk gjøres, og hvilke tiltak som er planlagt i 
helseforetakene, innen eventuelle nye tiltak iverksettes regionalt. Det ble følgelig sendt 
spørsmål til helseforetakene med svarfrist ultimo juni 2017: 
• Rutiner for primær kodesetting (av hvem, når osv.) 
• Eventuelle interne og eksterne kvalitetssikringsprosedyrer av kodingen 
• Systematiske opplæringstiltak av personell som medvirker til kodingen 
• Systematiske kontroller/revisjonstiltak 
• Etablerte forum/nettverk for å kvalitetssikre kodepraksis 
• Nye tiltak som er etablert som følge av RR’s rapport 
• Nye tiltak som er vurdert eller planlagt som følge av RR’s rapport 
• Andre forhold dere mener er relevante å formidle kunnskap om, herunder 

forventninger til eller ønsker om eventuelle felles regionale tiltak. 
 
Resultatet av kartleggingen presenteres her: 
 
Rutiner for primær koding i dag 
Finnmarkssykehuset HF har laget utkast til en felles prosedyre for ansvar ved 
medisinsk koding. Denne inneholder arbeidsbeskrivelse for koding og vil gjelde for 
sekretærer, kodepersonell, kodekontrollører og leger/behandlere som har ansvar for 
godkjenning av dokumentene. Det er medisinsk personell som koder, og det skal gjøres 
umiddelbart etter at pasienten er tilsett.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF er det behandlerne som koder. Beskrivelse av rutine fins i 
Docmap.  
 
Ved Nordlandssykehuset HF er området under endring, og man har opprettet Senter for 
klinisk støtte og dokumentasjon (SKSD) i HF-et, som har fått ansvaret for å bedre praksis 
for medisinsk koding. Inntil nå har kodekontrollørene vært spredt i de ulike klinikkene, 
men disse vil nå bli samlet ved SKSD. Det er ikke en felles rutine i helseforetaket, når 
diagnosekoden settes for heldøgnsopphold.  
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det behandler som er ansvarlig for å kode. 
Dette skjer enten fortløpende, mens pasienten er innlagt, eller når epikrise skrives eller 
dikteres.  
 
Interne og eksterne kvalitetssikringsprosedyrer av koding 
Finnmarkssykehuset HF har interne sjekklister som brukes i klinikkene til 
kvalitetssikring. Sjekklisten gjennomgås av merkantilt personell som har ansvar for 
kodekontroll. Kun ved Kirkenes sykehus gjennomgås hvert sykehusopphold av 
kodekontrollører for å se om det er kodet riktig.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF har enhetene dedikert personell for kvalitetssikring av 
koding. Prosedyre for dette fins i Docmap.  
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Nordlandssykehuset HF oppgir at helseforetaket har fram til nå fått bistand fra 
Analysesenteret for råd og revisjon av egen praksis.  
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er dette ivaretatt gjennom 
kontrollrapporter.  
 
Systematiske opplæringstiltak 
Finnmarkssykehuset HF har to ganger årlig opplæring av medisinsk personell med 
Analysesenteret. Fem ansatte har kodekurs fra Nirvaco. De gjennomfører også interne 
kurs, når det kommer oppdateringer, samt opplæring i bruk av DIPS med fokus på 
koding.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF er det utarbeidet e-læringsprogram. Kodekontrollørene 
gir opplæring til turnusleger og studenter, mens overleger og andre behandlere får 
opplæring via e-læring samt kurs fra Analysesenteret årlig.  
 
Ved Nordlandssykehuset HF har det vært kurs fra Analysesenteret, og dette vil 
videreføres.  
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er det obligatorisk for alle turnusleger å 
gjennomføre introduksjonskurs i ICD-10 og oppfølgingskurs. I tillegg er det obligatorisk 
å ta e-læringskurset som er utarbeidet av Direktoratet for e-helse.  
 
Systematiske kontroller/revisjonstiltak 
Finnmarkssykehuset HF har avtale med Analysesenteret om årlig internrevisjon. 
Resultatene av denne gjennomgås pr. avdeling. I tillegg gjennomfører kodekontrollerne 
daglige kontroller på koding. Månedlige møter mellom kodekontrollerne og leger er 
gjeninnført, der man ser på utfordringsområder og tiltak.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF følger kodekontrollerne opp behandlere, og det 
gjennomføres revisjon på kodeprakis inntil to ganger årlig.   
 
Nordlandssykehuset HF har årlig ekstern bistand for revisjon. Det velges da ut områder 
for revisjon som gjennomgås av Analysesenteret.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har avtale med Analysesenteret om årlig 
internrevisjon.  
 
Etablerte forum/nettverk 
Alle helseforetakene har medlemmer i det etablerte DRG-nettverket i Helse Nord.  
 
Finnmarkssykehuset HF har etablert et lokalt DRG-forum, der det diskuteres og 
opprettes rutiner og prosedyrer for koding i helseforetaket.  
 
Helgelandssykehuset HF deltar på DRG-forum to ganger årlig.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF har etablert kodeforum i regi av DRG-rådgivere 
ved Økonomi- og analyseavdelingen hvor hver klinikk er representert med 
kodeansvarlig DRG-rådgiver. Forumet holder månedlige møter hvor også direktør er 
invitert.  
 
Nye tiltak i lys av Riksrevisjonens rapport 
Noen tiltak er satt i gang etter Riksrevisjonens rapport, men enkelte tiltak er satt i gang 
uavhengig av den, fordi behovet for forbedring allerede var erkjent. 
 
Finnmarkssykehuset HF har opprettet eget DRG-nettverk som tar for seg noen av 
punktene som Riksrevisjonen har pekt på som utfordrende. Det utdannes også flere 
ressurspersoner som kan bistå helsepersonell med koding, samt kontroller av koding. 
Det planlegges å bruke DRG-nettverket aktivt for informasjon, oppdateringer og 
analyse, samt kvalitetsforbedring av koding.  
 
Helgelandssykehuset HF har ingen nye planlagte tiltak etter Riksrevisjonsrapporten.  
 
Nordlandssykehuset HF har ikke satt i gang egne tiltak ut fra rapporten, men sett at 
medisinsk koding er et område som må forbedres, og satt i gang tiltak ut fra det.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har startet opp et eget forbedringsprosjekt, der 
Riksrevisjonsrapporten er tatt inn i prosjektet.  
 
Forslag fra helseforetakene om regionale tiltak for å bedre kodepraksis 
• Felles nettverk for kodepraksis der både fagpersonell og eventuelt merkantilt 

personell deltar for å diskutere utfordringer og praksis for koding.  
• Få DRG-data inn i Helse Nords styringsportal. 
• At Helse Nord RHF og helseforetakene jobber sammen i anbudsprosess for 

anskaffelse av program for medisinsk koding og DRG-poeng samt system for 
oppfølging av koding.  

 
Oppdragsdokument 2017 til Helse Nord – tilleggsdokument 
I tilleggsdokumentet13 til oppdragsdokumentet har Helse- og omsorgsdepartementet 
gitt de regionale helseforetakene følgende oppdrag: De regionale helseforetakene skal 
gjøre seg kjent med og følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis, 
herunder sette i gang et arbeid for å følge opp de områder som Riksrevisjonen har påpekt, 
og som er innenfor de regionale helseforetakenes ansvarsområde, herunder 
helseforetakene. Det vises til Dokument 3:5 (2016-2017) Riksrevisjonens undersøkelse av 
medisinsk kodepraksis i helseforetakene og Stortingets behandling av denne, jf Innst. 297 S 
(2016-2017). 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte, den 
22. august 2017 bli orientert om Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis 
i spesialisthelsetjenesten (jf. Dokument 3:5 (2016-2017)), jf. 75-2017.  
 

13 Datert 28. juni 2017 
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Adm. direktørs vurdering 
Riksrevisjonen har gjennomført en grundig undersøkelse av den medisinske 
kodepraksisen i helseforetakene og pekt på viktige områder som må følges opp for å 
forbedre denne. Resultatet av den kartleggingen som er foretatt i helseforetakene i 
Helse Nord etter at Riksrevisjonens rapport ble publisert, viser at helseforetakene 
allerede har tatt tak i forbedringsområder. Direktoratet for e-helse har også iverksatt 
tiltak ved å oppdatere og fornye e-læringsmateriellet rettet mot dem som utfører og 
kontrollerer kodingen. 
 
Riksrevisjonen peker gjennom hele rapporten på godt opplærte leger og motiverte 
ledere som nøkkelfaktorer for å lykkes i kodearbeidet. Anbefalingen fra Riksrevisjonen 
til de regionale helseforetakene er å ta en større pådriverrolle.  
 
Opplærings- og motivasjonsarbeidet må i all hovedsak foregå i helseforetakene og i de 
enkelte kliniske avdelingene, og det er derfor avgjørende at regionale tiltak defineres i 
nær dialog med ledelsen i helseforetakene. Konkrete tiltak som vil bli vurdert i samråd 
med helseforetakene, er tydeligere krav og rapportering til helseforetakene om 
obligatorisk opplæring i medisinsk kodesetting, deltakelse fra RHF-et i det regionale 
DRG-nettverket, felles anskaffelse av avtaler om koderevisjon og -kontroll fra ekstern 
leverandør, regionale samlinger/seminarer for å bidra til erfaringsutveksling mellom 
kodeansvarlige leger, ledere og kodekontrollører. Det vil også vurderes å utvikle IKT-
løsninger som sikrer raskere tilbakemelding til virksomhetene. 
 
 
Referanseliste: 
1. Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Dokument 

3:5 (2016-2017) 
2. Helsedirektoratets nettsider om innsatsstyrt finansiering og DRG-systemet 
3. Direktoratet for e-helses nettsider om helsefaglige kodeverk og e-læringskurs om 

medisinsk koding 
 

 
Styremøte Helse Nord RHF 30AUG2017 
saksdokumenter

side 53

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/KodepraksisHelseforetakene.aspx
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/KodepraksisHelseforetakene.aspx
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk
https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk



