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Bakgrunn

I sept. 2015 ble det på divisjon Lillehammer bestemt at 
kodepraksisen skulle forbedres. 

Kartlegging av avdelingenes kodepraksis avdekket store 
ulikheter vedrørende variasjon 

- Kompetanse

- Organisering 

- Ressurser 

Manglende systematikk i medisinsk koding førte til dårlig 
kvalitet på innrapportering og ga grunn til å tro at vi mistet 
inntekter fordi vi ikke rapporterte i henhold til regelverk. 



• Et felles kodekontor ble raskt sett på som en mulig løsning og 
daværende direktør Rolf Kulstad ga koderne på Lillehammer i 
oppgave å planlegge et slikt kontor.

• Vi besøkte kodekontoret på AHUS og reiste hjem med visjoner og 
store forhåpninger!

• Vi leverte  et diskusjonsnotat i ledergruppa:

Diskusjonsnotat

file:///E:/Utkast 1 Etablering av kodekontor ved divisjon Lillehammer.pdf


Vedtak

Etter en rekke diskusjoner forelå det i desember 2015 et:

Endelig vedtak kodekontoret Lillehammer

Følgende kodenerder  flyttet inn i lyse trivelige lokaler februar 2016

Koordinator: (DIVISJON) 40%

Kodere:        LGYN (40%)
LMED (40%) 
LBARN (20%)
LNEV (20%)
LKIR (20%)

file:///E:/Endelig vedtak felles kodeenhet divisjon Lillehammer des 2015.pdf


Det ble utarbeidet prosedyre for koding og etterkontroll:

Prosedyre for medisinsk koding

For å registrere endringer opprettet koordinator et Exel regneark der alle 
kodere registrerer kodeendringer med NPR id og DRG vekt samt en 
endringskode for å synliggjøre hvilke områder som det kan settes inn 
forbedringstiltak.

Prosedyre for primærkoding og etterkontroll av koding - divisjon Lillehammer.pdf


Kompetanse:

Ved oppstart har alle gjennomført grunnkurs i medisinsk klassifikasjon.

2016: 

• 1 gjennomførte grunnkurs i medisinsk klassifikasjon 

• 2 gjennomførte påbygningskurs

• 2 deltok på Nirvaco seminar

• alle deltok på DRG forum vår og høst. 

• alle har deltatt via video på alle ISF          

• møter som har blitt avholdt. 



Koding på Lillehammer
• Rapport i Nimes hentes inn i Nimrod

• Alle opphold/innleggelser gås gjennom i Dips og hakes av når 
de er kontrollert. 

• Alle endringer utføres i Dips og dokumenteres med 
kodeendringsnotat som sendes til godkjenning av 
epikriseskrivende lege. 

• Endringene oppdateres i Nimrod Net og korrigert DRG føres i 
regneark med NPR nummer og endringskode. 





ÅRSAK TIL ENDRING AV KODE
Kodekontor Lillehammer

1. Ny HT
2. Bytte av HT og AT
3. Mangler AT
4. Mangler prosedyrekode NCMP/NCSP/NCRP
5. Endret prosedyrekode
6. Kontorfeil (spesifiser i kommentarfelt i Nimrod)
7. Annen feil (spesifiser i kommentarfelt i Nimrod)
8. Fjerne HT/AT
9. Endre AT
10. Mangler koder i PAS system
11. Mangler særkode



Erfaringer/resultater

Rhabdo

myolys
=M62.8

Hvordan finne korrekte koder?

God kunnskap og de rette verktøy…..



POSITIVT: 
+ Mer effektiv hverdag på kodekontoret fremfor i avdeling. 
+ Økt fagutvikling med kodecaser i plenum. 
+ Enklere å forsvare koding for kvalitet på statistikk fremfor økonomi. 
+ Flere kodere fra divisjonen har deltatt på forum og kurs. Det var tidligere    

varierende prioritert fra avdelingene. 
+ Økt fokus på koding i hele divisjonen. 
+ Flere tiltak er iverksatt bl.a. :  Kvalitetssikring av koding på intensiv avd.

(prosedyrekoding og koding av palliativ behandling), nye prosedyrer for koding     
og etterkontroll ved med. avd. 

+ Mer lik og korrekt koding ved alle avdelinger.
+ Bedre rapportering/tilbakemelding til avdelingsledere, controller og direktør. 
+ Bedre økonomisk resultat ved korrekt koding.

= LEAN



NEGATIVT: 
- Utfordring med å være org. under  kontorleder på avdeling da 

koderne ved mange tilfeller har blitt tatt ut av kodekontoret ved 
sykdom og ferie på kontor. 

- Koordinator har ikke oversikt over hvilke ressurser som er tilstede 
og årsak til evt. fravær.

- Økonomiske begrensninger i forhold til utstyr på kodekontoret . 
(dårlige kontorplasser)

- Diskusjoner om deltagelse ved diverse forum og kurs pga. 
anstrengt økonomi. 

- Knappe ressurser for å kunne gjennomføre en god etterkontroll.



Økonomisk resultat

Endring totalt 2016:

Medisinsk avdeling 197,998

Kvinneklinikk 94,782

Kirurgisk avdeling 342,312

Nevrologisk avdeling 148,291

Barneavdeling 158,161

Sum DRG: 743,546



Veien videre……
Økt fokus på koding på divisjonen har ført til en rekke tiltak som fortsetter også etter 2017. 
Fast agenda på avdelingssjefsmøte.  

Kodekoordinator for divisjon lager en oversikt for avd. sjefene og direktør som oppdateres to ganger 
pr. mnd. Oversikten viser: 
• Antall opphold hvor det ikke er gjennomført etterkontroll av koding for de siste 3 mnd. 
• Antall døgnopphold og polikliniske konsultasjoner hvor hoveddiagnose mangler for de siste 3 mnd. 

Krav om ajourhold: 

• Alle opphold skal være kontrollert 30 dager etter utskrivelse. 
• Ingen opphold eldre enn 30 dager skal mangle koder

For å klare dette ble det i sommer vedtatt å øke ressursene på kodekontoret med ca. 1,3 årsverk 
i 2017. 



Veien videre forts……..
Forbedringsgrupper- Høykostlegemidler

- Kreftlegemidler
Kodeopplæring – Nyansatte

- Avdelingsvis
Utenlandske pasienter- Rapporter

- Opplæring
Felles kode- og registreringspraksis i Sykehuset innlandet:
• Fagnettverk                
• Sentralt kodeseminar
• Kodekontor?




