
Fleksibel undervisning på sygehuse
Tilgængeligt, når kursisten har tid

E-læringskursus i

 Klinisk meningsfuld 
 kodning og registrering
        

         for læger og lægesekretærer   

E-læringskurset er udviklet i et 
samarbejde mellem 
Informationsafdelingen,
IT-afdelingen og Økonomi- og Planlægnings-
afdelingen på Skejby Sygehus,
konsulentfi rmaet MindMakers samt en lang 
række læger og lægesekretærer
på Skejby Sygehus og Århus Sygehus.



På Skejby Sygehus og Århus Sygehus 
er klinisk meningsfuld kodning og patient-
registrering et højt prioriteret indsatsområde

Ved enhver undersøgelse og behandling skaber lægen en lang række 
data – blandt andet i form af diagnose- og procedureregistrering. 
Disse data anvendes til mange forskellige formål. For eksempel 

   •  klinisk opfølgning
   •  forskning
   •  planlægning
   •  benchmarking
   •  afregning
   •  kliniske databaser
   •  dokumentation af den enkelte læges arbejde mv.

Data skal være valide! Den eneste måde, hvorpå vi kan få de kliniske 
kvalitetsdata, vi har brug for, er, ved at kode klinisk meningsfyldt. I 
modsat fald risikerer vi at handle på uklare eller misvisende data.

Ordbogen er et 
glimrende sted 
at fi nde lige det 
du mangler...

Klik på et af de ca. 
20 spørgsmål og få 
svaret.

Eksempel på en af 
illustrationerne

E-læring og kodning

For at understøtte lægens arbejde med at skabe valide data - og 
lægesekretærens arbejde med at registrere disse data - har Skejby 
Sygehus og Århus Sygehus udviklet og idriftsat et E-læringskursus i 
klinisk meningsfuld kodning.



E-læringskursets indhold

E-læringskurset indeholder blandt andet:

   •  Gennemgang af de vigtigste principper for kod ning af   
 aktionsdiagnose, bidiagnoser, tillægskoder og procedurer
   • Inspiration til god epikriseskrivning
   • Introduktion til hvordan lægens kliniske data anvendes  
 – såvel administrativt som klinisk
   • Ordbog med defi nitioner på de ord, som anvendes til   
 kodning og patientregistrering
   • Værktøjsafsnit, der giver nem adgang til f.eks.    
 SKS-browseren og InteraktivDkDRG
   • Interaktive opgaver og tests om kodning, begre ber og   
 epikriser
   • Afsluttende prøve, der skal bestås af alle læger og   
 lægesekretærer

Der er ingen facitliste for klinisk meningsfuld kodning, men E-
læringskurset giver gode retningslinier, masser af viden og inspi-
ration. Hele ideen er, at klinisk meningsfuld kodning ikke nødv-
endigvis er svært, tager lang tid eller er kedeligt. Dette forudsætter 
imidlertid, at man har den fornødne basisviden om kodning, 
herunder viden om betydningen af at data skal være valide samt 
kendskab til datas mange forskellige anvendelsesmuligheder. 

Denne basisviden er E-læringskurset i klinisk meningsfuld kodning 
med til at sikre.

E-læringskurset kan med en række tilpasninger anvendes på alle sygehuse

Navigationen er over-
skuelig.

I en række op-
gaver kan du 
prøve din viden 
af.

Spørgsmål fra den afsluttende prøve

Du får en score og de rigtige svar på 
kodeopgaverne 



      Få yderligere information om E-kurset hos:
   
     • MindMakers på telefon 8619 9820 eller  
         je@mindmakers.dk
  
     • AC-fuldmægtig Eydfi nn Heinesen, 
         Skejby Sygehus på telefon 8949 5078 
         eller ehe@sks.aaa.dk
   

E-læring kan udvikles lokalt, men kræver en klar strategi, ledelsesopbakning, 
solid forankring i organisationen og løbende ressourcer til vedligeholdelse. 

Til gengæld vokser fordelene, når E-læring efterhånden indarbejdes som fast 
redskab til kompetenceudvikling og læring.

Interesseret i E-læringskurset i Klinisk meningsfuld kodning?

Der er 3 modeller for anskaffelse af E-kurset:

Sygehus/amt har eget brugeradministrationssystem og køber E-kurset på en 
CD-rom med eller uden tilpasning til sygehusets design, logoer mv. Ansvaret for 
drift og videreudvikling m.v. påhviler sygehus/amt. 
• Der betales éngangsbeløb for E-kurset og evt. tilpasninger.

Sygehus/amt har eget brugeradministrationssystem, men ønsker at indgå i en 
fælles klinisk brugergruppe, der godkender/anbefaler opdateringer af kursus-
indhold, ny-udvikling af opgaver, testspørgsmål m.v. Omkostningerne hertil 
dækkes af brugergruppelicensen.
• Der betales éngangsbeløb for E-kurset og en årlig brugergruppelicens.

Sygehus/amt har IKKE eget brugeradministrationssystem, men ønsker at E-
kurset hostes/driftes af It-Afdelingen på Skejby Sygehus. Sygehus/amt får dog 
mulighed for at administrere egne brugere og indgår i fælles klinisk bruger-
gruppe (jvf. model 2). 
• Der betales éngangsbeløb for E-kurset og en årlig brugeruppelicens.
• Der betales éngangsbeløb for hosting og en årlig support efter antal kursister.
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