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Høring – Opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-helse–
Prioritering av tiltakene
Bakgrunn
Helsedirektoratet sendte våren 2015 ut en elektronisk spørreundersøkelse til helseforetakene, private
sykehus og et utvalg av avtalespesialister. Undersøkelsens formål var å kartlegge hvordan opplæring i
medisinsk koding utføres lokalt, og å spørre om hvilke opplæringstiltak respondentene kunne tenke seg
at Helsedirektoratet bidro med tilrettelegging for.
De deltakende i spørreundersøkelsen var 14 av 20 helseforetak (73 respondenter) og 3 av 5 private
sykehus (6 respondenter). 55 avtalespesialister, tilfeldig utvalgt fra NPRs lister slik at alle fagmiljø var
representert, var også invitert til å delta. Total svarandel var 65 %. (81 % fra sykehusene og 45 % fra
avtalespesialistene).
Respondentene i undersøkelsen ga oss råd om dette:
 Å prioritere opplæringstiltak for personell uten kodingserfaring
 Å lage materiell for egenlæring, i form av moduler etter fagområde
 Å lage materiell for korte interne undervisningssesjoner
 Å holde heldagskurs
 Å oppdatere eksisterende e-læringskurs
 Å ha raskere respons på spørsmålstjenesten «Kodehjelp», og at spørsmål og svar publiseres
anonymisert til alle på egnet nettsted
 Å ha eget nettsted for diskusjon av kodespørsmål
 Bistå slik at rapporter med kodingsfeil ikke sendes til NPR
Spørreundersøkelsen var det første leddet i et prosjekt som har som formål å lage og distribuere
opplæringsmateriell med temaet «regler for bruk av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten».
Opplæringsmateriellet skal lages og distribueres slik at det stilles gratis til disposisjon for sektoren, og
slik at det kan benyttes inn i lokal læringsportal eller tilgjengelig fra direktoratets nett-side.
Den fagenheten i Helsedirektoratet som stod for undersøkelsen i 2015 ble fra 1/1-16 overført til
Avdeling helsefaglige kodeverk i Direktoratet for e-helse, og denne avdelingen har ansvar for det videre
arbeidet med opplæringstiltak for medisinsk koding. Arbeidet er organisert som et prosjekt under
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Program for kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse. Prosjektet eies av avdelingsdirektør
Alfhild Stokke, Avdeling helsefaglige kodeverk, og ledes av seniorrådgiver Gunhild Rognstad, samme
avdeling.
Tiltak som ikke omfattes av opplæringsprosjektet
Abonnementsordning for nyhetsbrev fra Avdeling medisinske kodeverk, og spalte på hjemmesiden til
Direktoratet for e-helse med ofte stilte kodespørsmål er nå under planlegging i avdelingen, og vil
derfor ikke omfattes av de spesifikke opplæringstiltakene som omtales nedenfor.
Avdeling helsefaglige kodeverk er i gang med et annet prosjekt som gjelder prosessen knyttet til
revisjon av kodeverkene og distribusjon av endrede kodeverk til leverandørene. Dette prosjektet skal
også se nærmere på hva vi kan gjøre for å få spørsmålstjenesten «Kodehjelp» til å fungere bedre. Det
som kom fram i spørreundersøkelsen vedrørende disse to temaene vil derfor heller ikke omfattes av de
spesifikke opplæringstiltakene som omtales nedenfor.
Høring
Hensikten med dette høringsnotatet er å presentere for spesialisthelsetjenesten et forslag til
opplæringstiltak som skal produseres og vedlikeholdes fra Direktoratet for e-helse, og som
vederlagsfritt skal kunne benyttes i sektoren.
Leger er i dag helt sentrale i koding som brukere av de medisinskfaglige kodeverkene i
spesialisthelsetjenesten. Det er i dag så vidt vi vet ingen opplæring i koding i legers grunnutdannelse,
heller ikke i legers videreutdannelse. Dette høringsnotatet går derfor også til de medisinske
fakultetene og til Legeforeningen, for å få deres synspunkter.
Vi har tatt utgangspunkt i at tiltakene skal kunne brukes lokalt, og at de skal ha et slikt omfang at det vil
være mulig for Direktoratet å gjennomføre og vedlikeholde dem. Vi kommer derfor ikke til å foreslå
heldagskurs i Direktoratets regi.
Vurdering av det eksisterende e-læringsprogrammet vil være en del av oppdraget.
I vårt forslag har vi lagt vekt på at tiltakene bør være:
 interaktive
 tilrettelagt for bruk internt
 fag/profesjonsspesifikke
Vi foreslår følgende:
 E-læringskurs beregnet på personell med lite erfaring i koding (nyutdannet personell)
 Modulbaserte kurs uten lyd (tale) – i moduler på ca 15 min med selvtest i hver modul
 2 moduler lages først:
 Om koding. Basismodul
 Bruk av regelverk og Finnkode
I tillegg til disse to basismodulene, forslår vi moduler med disse temaene:
 (Re)habilitering
 Bløtdelskirurgi
 Bruk av prosedyrekodeverkene (basis)
 BUP-akser
 Infeksjoner
 Koding ved komplikasjoner
 Koding ved kreftsykdommer
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Koding ved sår og hudlidelser
Ortopedi/traumer
Psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Svangerskap og fødsel (inkl. barnet i perinatalperiode)

I tillegg til e-læringskurs foreslår vi:
 Utarbeiding av Powerpoint-presentasjoner ved årlige eller større endringer i kodeverkene, og som
lages slik at de kan benyttes til lokal internundervisning
 Forelesninger på undervisningsinstitusjonene, eventuelt utarbeiding av materiell til lokal bruk her

Vi ønsker å høre om våre forslag vil kunne være til nytte for lokal bruk, få innspill til prioritering av de
modulene som er foreslått over, og forslag til andre tema eller tiltak.

Høringsfrist: 10.mai 2016

Høringssvar bes sendt til
Avdeling helsefaglige kodeverk
Direktoratet for e-helse,
Pb. 6737, St. Olavs plass, 0130 Oslo
e-post: postmottak@ehelse.no

Vennlig hilsen
Alfhild Stokke
Avdelingsdirektør
Avdeling helsefaglige kodeverk
e.f.

Gunhild Rognstad
Seniorrådgiver
Avdeling helsefaglige kodeverk
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Mottakere:
Postadresse

e-postadresse

Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35,
9600 Hammerfest
Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø
Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480 8092 Bodø
Helgelandssykehuset HF
Postboks 601 8607 Mo i Rana
St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen N-7006 Trondheim
Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600 6026 Ålesund
Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333 7601 Levanger
Helse Førde
Postboks 1000, 6807 Førde.
Helse Bergen
Postboks 1400 5021 Bergen
Helse Fonna
Postboks 2170, 5504 Haugesund
Helse Stavanger HF
Postboks 8100 4068 Stavanger
AHUS
Postboks 1000, 1478 Lørenskog
OUS
Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO
Sunnaas sykehus
1450 Nesoddtangen
Sykehuset i Vestfold HF
Postboks 2168 3103 Tønsberg
Sykehuset Innlandet HF
Postboks 104 2381 Brumunddal
Sykehuset Telemark
3710 Skien
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Sørlandet sykehus Postboks 416
4604 Kristiansand
Vestre Viken HF, Postboks 800
3004 Drammen
Lovisenberg Diakonale sykehus
Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vindern 0319 Oslo
Martina Hansens hospital
Postboks 823, 1306 Sandvika
Revmatismesykehuset AS
Margrethe Grundtvigs v 6 2609 Lillehammer
Betanien hospital
Bj. Bjørnsonssgt. 6 3722 Skien
Det medisinske fakultet, UiO,
Postboks 1078 Blindern, 0316 OSLO
Det medisinske og odontologiske fakultet,
Universitetet i Bergen
Postboks 7804, N-5020 BERGEN

postmottak@finnmarkssykehuset.no
post@unn.no
postmottak@nlsh.no
postmottak@helgelandssykehuset.no
post.adm.dir@stolav.no
postmottak@helse-mr.no
postmottak@hnt.no
post@helse-forde.no
postmottak@helse-bergen.no
post@helse-fonna.no
post@sus.no
postmottak@ahus.no
post@oslo-universitetssykehus.no
firmapost@sunnaas.no
post@siv.no
postmottak@sykehuset-innlandet.no
postmottak@sthf.no
postmottak@so-hf.no
postmottak@sshf.no
postmottak@vestreviken.no
post@lds.no
postmottak@diakonsyk.no
postmottak@mhh.no
post@revmatismesykehuset.no
betanien@betanienhospital.no
postmottak@medisin.uio.no
post@uib.no
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NTNU, Det medisinske fakultet
Postboks 8905 7491Trondheim
Det helsevitenskapelige fakultet UiT
Norges arktiske universitet 9037 Tromsø
Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

legeforeningen@legeforeningen.no

Helse Nord RHF, 8038 Bodø

postmottak@helse-nord.no

Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 Stjørdal

postmottak@helse-midt.no

Helse Vest RHF, Postboks 303 Forus 4066 Stavanger

helse@helse-vest.no

Helse SørØst RHF, Postboks 404, 2303 Hamar

postmottak@helse-sorost.no

Avtalespesialister

dmf-post@medisin.ntnu.no
post@helsefak.uit.no

E-post-adresse

Aag

Solrun

solalaag@online.no

Aasen

Gunnar

g.aasen@usa.net

Arnøy

Eva Pauline

eva.pauline.arnoy@gmail.com

Barbari

Stephane

post@okp.nhn.no

Bartnes

Einar

post@eobartnes.no

Bjørnstad

Bente

bente.bjoernstad@ostfoldnevrologene.no

Bonnevie

Britt

britt-bo@online.no

Bratlie

Synnøve

sybrusa@gmail.com

Bruseth

Marit

marit.bruset@gmail.com

Døskeland

Børge

dobo@online.no

Ebbesen

Karen Kristine

ebbesenkaren@hotmail.com

Engan

Terje

terje.engan@rissa.kommune.no

Fagerlund

Tore Hind

tore.hind.fagerlund@smi.nhn.no

Furevold-Boland

Erik

erik.boland@getmail.no

Gudnason

Stefnir Svan

gudnason@online.no

Hansen

Liv Bye

liv.bye.hansen@bntv.no

Hestholm

Freddy

hudlege@hestholm.nhn.no

Hübner

Malte

mhuebner@dthhelse.nhn.no

Høgseth

Per Harald

phhogseth@hotmail.com

Jacobsen

Kristin Løland

krisloja@online.no

Jensen

Henry Hedegård

hen-je@online.no

Jianu

Constantin Sergiu

constantin.sergiu.jianu@gmail.com

Kaare

Dag Antony

drkaare@online.no

Karlsen

Knut Eilert

knuteka@online.no; resepsjon@curamedica.no

Kittang

Geir

g-kitta@online.no; geir.kittang@legegruppa-suns.nhn.no

Kolsrud

Lars

lars.kolsrud@olympiatoppen.no

Kristiansen

Unni

unnik@unnik.no
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Liavåg

Olav Beito

ol-liava@online.no

Liljedal

Jermund

post@dsk.nhn.no

Minet

Bente

bente.minet@sandvikareumatologi.nhn.no; bente.minet@gmail.com

Nilsen

Arne Roger

arne.nilsen@optikonmedisinskesenter.no

Nordbø

Turid

tunor@broadpark.no

Norveel

Kjetil Unger

kjetil.norveel@oye.nhn.no

Overn

Sissel

overn@overnklinikken.nhn.no; sissel@overn.no

Roland

Aase

aase@roland.bz

Rostrup

Jostein

jostein.rostrup@aoas.nhn.no; jrostrup@online.no

Rustad

Dag Anders

rustad.dag@gmail.com

Rustad

Anne-Kristin

annkrus@online.no

Schmiz

Annette

an-ch-s@online.no

Selmer

Lorentz

Lselm@online.no

Sirnes

Per

hjertesenter@cardio.no

Skjelvan

Gunnar K.

trondheim@hjertesenter.no

Skotheim

Terje

t-skoth@frisurf.no

Skulstad

Siri

siri.skulstad@bergen-nevrologpraksis.nhn.no; siri.skulstad@gmail.com

Skår

Oskar Johan

ojs@sandspes.no

Solvang

Elin Tove

elin.tove.solvang@gmail.com

Steenersen

Einar B

ebsteene@online.no

Sundberg

Hilde

hisu@live.no

Sunde

Torgeir

torgeir.sunde@gmail.com; post@eyecenter.net

Svarstad

Einar

einar.svarstad@gmail.com

Svestad

Anne

anne.svestad@online.no

Toft

Sigurd

post@sigurd-toft.no

Vatne

Hans-Petter

havatne@online.no

Vigen

Astri

astri.vigen@gmail.com; post@nydalenbarnelege.nhn.no

Volden

Karin Stang

karin.stang.volden@gmail.com
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