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Projektplan, Delprojekt / Uppdrag

Bakgrund:
• Gemensamt beslut Uppsala /Örebroregionen att 

från och med 2007 fakturera sluten länsdels-och 
länssjukvård utifrån gemensam prismodell i 
regionens samtliga landsting

• Projekt efter politiskt beslut i ÖLL
• Delprojekt utbildning av samtliga läkarsekreterare 

inom USÖ i kodning / klassificering



Mål:

Att sekreterarna efter genomgången extern 
eller intern utbildning självständigt skall 
kunna koda / registrera efter att läkare 
angett huvud- och bidiagnos i klartext 



Genomförande av projekt

• Utarbeta förslag till DRG –organisation på
sjukhus- och kliniknivå

• Utse DRG-ansvariga läkare, sekreterare och 
ekonomer

• Info till DRG-ansvariga läkare och sekreterare
• Utbildning av läkarsekreterare
• Rutiner inkl IT-stöd
• Kvalitetssäkring



Hur gick vi vidare? 

• På projektets bekostnad har under hösten 
2006 tre läkarsekreterare gått 10 dagars 
grundutbildning i Emendors regi

• Övriga sekreterare på USÖ drygt 200 
utbildas internt i kodning /klassificering 
med början hösten 2006



Vårt initiala förslag på
internutbildning

• 40 timmars utbildning
• 3 parallella grupper á 25 deltagare i varje
• 10 utbildningstillfällen á 4 timmar
• 1 tillfälle per vecka



Stopp från enstaka klinikchefer –
Varför??

• Vi kan inte vara utan sekreterare fyra 
• timmar / vecka!!
• Varför skall vi fakturera enligt  DRG?
• Hur är inställningen från vår 

sjukhusledning?
• Ge oss bättre argument innan vi godtar 

detta!
• Förkorta utbildningen för sekreterarna!



Så här löstes tvisten med 
utbildningen

För att inte sänka utbildningsnivån och för att i 
förlängningen ge ett bättre underlag för 
fakturering enligt DRG och statistik så
ändrades inte kursens innehåll.

Lösningen blev en del hemuppgifter, kortare raster 
men framförallt med hjälp av sekreterarnas 
entusiasm och energi inför sin vidareutbildning



Här kom det verkliga lyftet …..

• Inbjudan till gemensamt seminarium med 
Ulf Gunnarsson, docent / universitetslektor/ 
DRG-ansvarig läkare på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala



Helomvändning!

Ytterligare en faktor som hjälpte oss att gå vidare: 

• Kundenkät
• Prislista
• Underlag för fakturering

och då belystes vikten av utbildning för 
läkarsekreterarna i kodning /klassificering



Så här blev det…. 
Internutbildning

• 30 timmars utbildning
• 3 parallella grupper á 25 deltagare i varje
• 6 utbildningstillfällen á 4 timmar
• 1 utbildningstillfälle á 6 timmar
• 1 tillfälle per vecka



Kursinnehåll

• V1 Introduktion

• V2 Cirkulationsorganens sjd, Psykiska sjd, Hudsjd

• V3 Andningsorganens sjd,  R-kapitlet, IMx-registrering

• V4 Z-kapitlet, Tumörsjd, Muskuloskeletala sjd



Kursinnehåll
• V5 Sjd i hjärnan - nervsystemet, Matsmältningsorganens 

sjd, Endokrina sjd

• V6 Sjd i urin- och manliga könsorgan, Graviditet, 
Perinatala tillstånd, Medfödda missbildningar, Sjd i 
kvinnliga könsorgan

• V7 Infektionssjd,  Skador och förgiftningar, Yttre orsak 
till sjd och död , Sjd i blod och blodbildande organ, 
Ögonsjd, Öronsjd, Repetion – Frågor 

• Fallövningar vid samtliga lektionstillfällen



Framgångsfaktorer

• Förankring i sjukhusledningen
• Bättre info till områdes-/divisionschefer
• Ha med någon läkare vid info tillfällena
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