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Med anledning av det brev som kommit Landstings- och regiondirektören tillhanda gällande
diagnos- och åtgärdsklassificering och vikten av att denna håller hög och nationell klass vill vi
lämna följande redogörelse från Landstinget Blekinge.
Landstinget Blekinge har under en längre tid utfört diagnoskodning. Dock har kvaliteten på denna
varit bristfällig eftersom kunskapen inte varit av den dignitet som socialstyrelsen förespråkar.
Detta har föranlett en stor och bred satsning på utbildning . Utbildningen sker inom Kompetenscentrum Blekinges regi. Denna enhet rymmer även forskning och utvecklingsfrågor vilket är av
yttersta vikt för att kunna utveckla och kvalitetssäkra denna form av arbete.
Landstinget har valt att starta en utbildning där samtliga specialiteter är representerade. Under de
två första utbildningsdagarna sker introduktion där hela kodningskedjan presenteras, från in till
utdata. . Examination sker genom tentamen där 60% av resultatet skall vara godkänt. Utbildningen
lägger stor vikt vid att skapa en enhetlig kodning där alla är överens om principer för val av
huvuddiagnos. All kodning sker också i direkt anslutning till faktisk journaldokumentation.
I samband med denna utbildningssatsning har en styrgrupp bildats med
klassificeriongskoordinator, klinisk kodningsrepresentant, förhandlingsrepresentant,
verksamhetsutvecklare, It-represetant, statistisk representant för in- och utdata, representation
från kompetenscentrum, representation från psykiatri och sjukhus, statistiker med ansvar för
utveckling av ACG inom primärvården samt två läkarsekreterare med spetskompetens i kodning.
Denna grupp har till uppgift att samordna utvecklingsarbetet med kodning inom landstinget, säkra
kvaliteten samt aktivt delta i samarbetet med Södra regionen, CPK och NordDRG.
För att kommunicera dessa frågor ut i organisationen finns en referensgrupp med en DRGansvarig läkare och sekreterare från respektive specialitet. Dessa har till uppgift att delta i
utbildningen genom att tillsammans föreläsa inom sin specialitet. De har också till uppgift att
aktivt bidra i det nätverk som hanterar dessa frågor och föra vidare dessa till sina respektive
enheter för att där diskuterar verksamheten utifrån de utdata som plockas fram.
Landstingets utbildningssatsning kommer att pågå under fem års tid med avsikt att samtliga
sekreterare som kodar skall ha denna utbildning. Utbildningen kommer att följa de krav på
kvalitet som ställs. Vi instämmer helt med RDK:s etiska förhållningssätt och ställer oss inte
främmande för en kontroll av vår utbildnings kvalitet.
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