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REGELVERK FÖR KODNINGSETIK OCH PRAKTISK TILLÄMPNING 
Rikssektionen för DiagnosKodning har utarbetat och utvecklat en etisk kodnyckel med praktisk 

tillämpning för att definiera och vägleda i kodningsetik. 

Den som kodar ska följa kodningsetiken och den praktiska tillämpningen för att uppnå målet att 

vara opartiska och objektiva i sin kodarprofession. Varje agerande som står i strid med andan och 

meningen i denna kodningsetik ska medvetandegöras. 

Att klassificera en vårdkontakt1 är att beskriva den huvudsakliga anledningen till vårdkontakten 

fastställd vid vårdkontaktens slut, samt beskriva övriga tillstånd som är av betydelse för den totala 

hälsosituationen. 

 

Etiska regler för kodning  
Den som kodar ska: 

• använda sina färdigheter och erfarenheter i sitt yrkesutövande  

• bistå läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att medverka till korrekt 

klassificering  

• stödja ekonom/controller i sitt arbete för att uppnå kvalitet inom hälso- och sjukvården 

• aktivt delta i utbildning i syfte att behålla och vidareutveckla kodningskompetensen 

• ta avstånd från missbruk av sitt yrkeskunnande då det kan orsaka felaktigheter och få 

negativa konsekvenser 

• vägra delta i tveksamma och oetiska ageranden 

• ta avstånd från förvanskning av kodning för att optimera DRG-gruppering/DRG-vikter (det 

vill säga tillägg av diagnos- och/eller åtgärdskoder som inte finns dokumenterade för att på 

så sätt öka DRG-vikter, eller uteslutande av diagnos- och/eller åtgärdskoder för att förändra 

DRG-gruppering). 

 

 

Praktisk tillämpning 

Kodningen sker i enlighet med regelverk och den som kodar har en yrkesskicklighet att applicera 

rätt statistisk kod till den ställda diagnosen i samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal. Om 

hälso- och sjukvårdspersonal pekat ut huvuddiagnos i konflikt med regelverket ska den som kodar 

påpeka alternativ kodning. Den som kodar ska samarbeta med kollegor för att säkra enhetlig 

kodning.  

Kodning sker utifrån befintlig dokumentation i patientjournalen. Där det finns oklarheter ska hälso- 

och sjukvårdspersonal konsulteras. Val av huvuddiagnos sker i enlighet med Socialstyrelsens 

kodningsanvisningar. Den som kodar ska redigera den kodtext som automatgenereras i 

patientjournalen så att kodtexten stämmer överens med den formulerade diagnosen. Även 

åtgärdskodtexter ska redigeras så att det klart och tydligt framgår vilka åtgärder som har 

genomförts. 

                                                           
1 kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs 


