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Nytt digitalt verktøy 
for medisinske koder772

Nå tilbys alle norske leger et gratis og 
effektivt verktøy til å lese og bruke dia-
gnosekoder og operasjonskoder – både de 
internasjonale ICD-10-kodene (diagnose-
koder) og de nordiske operasjonskodene 
(NOMESKO) (1, 2). Legene Ulrik Kähler 
og Michael Dahl har utviklet en hjemme-
side for å vise koder på en ny, lettere og 
mer effektiv måte. Den er laget av og for 
leger for å fremme og forenkle bruken av 
korrekte koder i den kliniske hverdag, til 
operasjonsnotater, journaler, epikriser og 
DRG-takster. Dette er resultatet av et hob-
byarbeid som har pågått over lang tid og 
som nå deles gratis med dem som ønsker 
det i den norske helsetjeneste.

Hjelp til å søke får man underveis. 
Den foretrukne spesialiteten kan velges. 
Kodene kan lastes ned til iPhone, personlig 
digital assistent (PDA) og mobiltelefon, 
og man kan bruke både HTML og iSilo-
format. Vi ønsker at brukerne skal være del-
aktig i å forbedre siden. Først og fremst 
ønsker vi flere forslag til synonymer (for 
eksempel thorax/brystkasse, femur/lårbein 
osv.).

Siden blir bedre jo flere brukere som 
bidrar. Hjemmesiden bruker autoriserte 
koder og oppdateres jevnlig. Den er gratis 
å bruke. Snart vil det også være mulig å lese 

de nye SNOMED-kodene og å få disse til-
sendt som SMS.
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Økonomisk krise og helse772

Den økonomiske krisen er omfattende 
og alvorlig. Trusselen om over 100 000 
arbeidsløse er lite hyggelig. Det er trauma-
tisk for den det gjelder, selv om de arbeids-
løse i Norge i motsetning til i USA er sikret 
uendret adgang til helsetjenesten. Reduk-
sjon i familiens inntekt, tap av sosialt miljø, 
følelsen av ikke å være en nyttig del av 

samfunnet osv. kan samlet sett for mange 
virke nedbrytende på helsen.

I den forbindelse kan det være interessant 
å ta et lite tilbakeblikk til forrige store 
depresjon, i 1930-årene. Det finnes ingen 
systematisk oversikt over sykeligheten i den 
norske befolkning da, men vi har tall for 
dødeligheten.

Figur 1 viser en betydelig økning i for-
ventet levealder gjennom hele århundret. 

Dertil viser den to betydelig negative ned-
ganger: den første ved slutten av den første 
verdenskrig og de første etterkrigsårene 
(spanskesyken), den andre under den annen 
verdenskrig (sjøfolk i handelsflåten og 
annen krigsinnsats og en viss økning 
i enkelte smittsomme sykdommer). Men 
under den store depresjonen i 1930-årene 
ser vi faktisk en økning i forventet leve-
alder.

Gode nyheter er jo sjelden interessante 
nyheter, men hvis dette tyder på at den øko-
nomiske krisen ikke vil ha nevneverdig 
virkning på folkets helse (uttrykt ved døde-
lighet som indikator), så er vel det et lys-
punkt som det er verdt å ta med seg.
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Eksempel på søk

Figur 1  Utviklingen av forventet levealder de siste 100 år i Norge (1)




