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Hvordan gi økonomisk bærekraft til et stadig mer
presset helsevesen?

Utfordringene
• Stadig nye helsefremmende satsninger – utredning og
behandling (PET, biologiske legemidler, avansert
kreftbehandling, robotkirurgi mm)
• Krav til reduserte ventetider og ingen fristbrud,
• Flere satsninger for utvikling av kvalitet og pasientsikkerhet
• Kontinuerlig forbedring og omstilling
• Økte utfordringer til investeringer i bygg, utstyr og IKT
• Stadig nye administrative oppgaver ifm kontroll og
rapportering
• Pålagt avbyråkratisering og effektivisering

ISF-prosjektet ved UNN HF
• Omstillingsbehov for 2018 var 120 millioner (ca 2 %)
• En av utfordringene ble vurdert å være for lave ISFinntekter sammenlignet med andre
universitetssykehus
• Begrunnelse var lavere ISF Index enn sammenlignbare HF
• Estimert potensial ca 30 millioner i økte inntekt som
følge av kvalitetsforbedring i koding
• Det ble startet et felles ISF prosjekt med fokus på å
forbedre både kodingskvalitet og økonomi
• MEN: Ikke økonomisk motivert «overkoding»

Kodingssystemet i UNN HF
•
•

•
•
•
•

Linjeledere har ansvar for oppfølging av kodingsarbeidet
Overordnet ressurs for koding og DRG i stabssenteret
• Utvikler «nøkkeltall» som skal gjennomgås regelmessig i
klinikkene
• Følger opp regelverket
• Hovedansvar for opplæring av bl.a nye turnuskandidater
Klinikkdedikerte DRG-rådgivere / kodekontrollere som gjennomgår
og korrigerer kodingen iht regelverket i samarbeid med legene
Kodenansvarlige leger – ansvar for opplæring av leger,
gjennomgang av koding, implementering av nye regler mm
Helsesekretærer med hjelpefunksjon ift koding i avdelingene
Klinisk personell skal kode fortløpende

Leveranser i ISF-prosjektet
1. Kartlegge praksis i kodingsarbeid i klinikkene, inkl
verktøy og metoder til bruk i kodingsarbeidet
2. Kartlegge kompetansenivå for leger, sykepleiere,
terapeuter og merkantilt personell i klinikkene
3. Lage metode for måling av kodingsforbedring
4. Gjennomføre opplæring av alle personellgrupper
med klinisk virksomhet
5. Lage gevinstrealiseringsplan
6. Lage plan for evaluering og videre implementering

Hovedpunkter fra rapporten
• Viktige konklusjoner:
1. Det er svak kvalitet på den medisinske
kodingen.
2. Dokumentasjonsgrunnlaget i
pasientjournalen er mangelfullt
3. Svak kodekvalitet har negative konsekvenser
for styring og finansiering av
spesialisthelsetjenesten
• Helseforetakene følger ikke godt nok opp
kodekvaliteten for å sikre god pasientstatistikk

Riksrevisjonens rapport «Selv om helseforetakene har gjennomført en
del tiltak de siste årene for å bedre
kodekvaliteten, har mange fortsatt svak styring.
En viktig årsak er mangel på kunnskap blant
legene om koding. Det er viktig at legene blir
kurset, og at de får tilbakemeldinger på egen
koding. En tydelig ledelse som støtter
kodearbeidet, er også av stor betydning.»

Mål
 Optimalisere kvalitet ved koding av virksomheten
 Øke forståelse - og kompetanse for koding blant klinisk personell
 Forbedre journaldokumentasjonen
 Fokusere på betydning av korrekt koding for helsestatistikk
 Skape riktige økonomiske
forutsetninger for UNNs
virksomhet
 Kontinuerlig (langsiktig)
fokus på forbedringsarbeid
= kulturendring
 Lederfokus og oppfølging
i hver avdeling

Overordnet utfordringsbilde:

Ethvert system er perfekt designet for
å gi akkurat det resultat det gir!
Paul Batalden
De rammene, strukturene og kulturen vi jobber
innenfor påvirker kvaliteten på tjenestene i samme
grad som vår egen kompetanseutvikling

Litt om prosjektarbeidet
•
•
•
•
•

Avholdt informasjonsmøter
Informasjon til alle lederteam
”Kick-off” møte med bidrag fra Analysesenteret
Skaffet «kontroll» over kodingsansvarlige leger i UNN
Kartla eksisterende kodingspraksis i alle klinikker og
fagområder
• Etablerte et system for spesifikk kvalitetsgransking av
kodingspraksis i alle fagområder
• Laget metode for å måle økonomisk resultat av
kvalitetsforbedringen
• Laget prosedyreforslag for å sikre videreføring av god
kvalitet på koding

Status for kodingspraksis i ca 30
enheter, alle klinikker
Koding utføres ved hjelp av
Skjema (papir) med predefinerte koder
Direkte i DIPS (Ctrl M)
Kombinasjon
Diktering
Koding utføres av
Behandlende lege
Sykepleier
Helsesekretær
Kombinasjon
Tidspunkt for koding
Umiddelbart / ved avsluttet prosedyre
Ved utskriving
Ifm epikriseskriving
Varierende / uklart
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Vurderingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det hadde vært jobbet mye med DRG og koding også
tidligere på UNN
Det var ikke sammenhengende system for koding
Det var varierende praksis i klinikker og avdelinger
Det var mangelfulle kunnskaper om kodingsregler blant
leger – inkl kodeansvarlige leger
Journaldokumentasjon var ikke tilstrekkelig
Kodingsarbeidet ble ikke prioritert nok i klinisk praksis
Økonomi måtte være underordnet mål
Fokus på korrekt koding og statistiske formål var viktigst
Økonomien ville bli «korrekt» av seg selv hvis
kodingspraksis var godt nok!

Hovedtiltak fra prosjektet
• Det var nødvendig å gjennomgå hele
kodingssystemet ved UNN HF og lage et nytt
overordnet system for kodingsarbeid!
• Det måtte etableres reviderte prosedyrer for
koding og kontroll
• Ansvar og funksjoner relatert til
kodingsarbeid måtte gjennomgås og
beskrives
• Sette rett fokus på økonomi fra ISF

Klinikkovergripende prosedyrer for koding
•

Innlagte pasienter
•

Bruk av kodingsark (papirbasert) sammen med kurvepapirer etc
•

•
•
•

•

Spesielt nyttig ved raske utskrivninger / overflyttinger

Direkte koding i DIPS
Fortløpende koding i DIPS eller på spesifiserte kodingsark
Helsesekretær kontrollerer om koding er registrert i DIPS

Poliklinikk og dagbehandling
•
•

•

Kodeark (legelapp) eller elektronisk rett i DIPS
Kontroll og oppgjør av kontorpersonell

Kirurgi
•

Utøvende kirurg skal kode direkte i DIPS (Ctr-m) eller i
operasjonsmodul (krever p.t avsluttet anestesi)

Laget funksjonsbeskrivelse for
kodeansvarlig lege
•
•
•
•
•

Være fortløpende oppdatert ift regelverket
Bistå kodingskontrollører og ledere i avdelingen
Bistå med opplæring av leger, spesielt nytilsatte
Pådriver for at e-læringskurs gjennomføres årlig
Regelmessig gjennomgå utvalgte kontrolloppgaver
ift koding
• Oppdatere kode-kortlister innen fagområdet

Laget funksjonsbeskrivelse for
kodekonsulenter / DRG-rådgivere
• Være fortløpende oppdatert ift regelverket
• Bistå kode-kontrollerende personell i avdelingene
(helsesekretærer oa)
• Bistå med opplæring av aktuelt personell, spesielt nytilsatte
• Samarbeide med kodeansvarlige leger og ledere
• Se til at kodingsarbeid avsluttes hver 15. i påfølgende mnd.
• Etterspørre at e-læringskurs gjennomføres
• Gjennomgang av overordnede kontrolloppgaver ift koding
(nøkkeltall)
• Delta regelmessig i klinikkledermøter
• Gjennomføre regelmessig kvalitetskontroll av koding

Opplæring og tilbakemeldinger er
nødvendig på regelmessig basis
• Nye e-læringskurs fra HDir bør være obligatoriske for
kodeansvarlig personell og ledere
• Holdning: Den som har ansvar for diagnoser og
prosedyrer, har ansvar for å kode (fortløpende)!
• Direkte tilbakemelding til utøvende personell ift funn
ved gjennomgang av kodingen
• Hva som kan gjøres bedre, forstå kodigsregler etc

• Kontinuerig forbedring nødvendig

Laget forslag til system for utvidet
kvalitetskontroll av koding
• Gjennomgang av tilfeldig utvalg av 30 epikriser og 40
polikliniske notater i hvert fagområde fra en avgrenset
tidsperiode
• Skåre kodingen mht kvalitet ut fra hvor mye som må
rettes (begge veger) basert på dokumentasjon i EPJ
• Resultater legges inn i et spesialutviklet skjema (Excel)
• Karakter A – F til fagområdet vurdert ut fra kompletthet i
kodingen
• Beregner økonomisk effekt av optimal koding
• Gir en forenklet rapport som oppsummerer fagområdets
kodingspraksis, inkl hvilke bidiagnoser som vanligvis er
brukt og som gir kompliserende for DRG

Flere aktuelle tiltak
• Utvikle «tips-liste» i lommeformat om basale kodingsregler for
bruk i klinisk praksis
• Evaluering, justering og repetisjon av kunnskap om koding
• Særlig fokus på turnuskandidater og nytilsatt personell
• Anbefaler kvalitetssjekk av kodingspraksis (stikkprøver) hvert
halvår
• ISF-prosjektet må skape kulturendring - ikke bli en
«happening»
• Overordnet system for kodingsarbeid må bli varige prosedyrer
for å vedlikeholde resultater

Vil ISF-prosjektet har noen økonomisk effekt?
• Hovedfokus for koding skal ikke være økonomi, men riktig
dokumentasjon og koding for statistikk formål!
• Det ble likevel påvist et forbedringspotensial ift økonomi
• Kvalitetsgjennomgang per fag viser at potensialet varierer
veldig fra fagområde til fagområde
• Noen fagområder koder for mye!
• Dokumentasjonsgunnlaget er ofte ikke godt nok
• Estimatet for 2018 (økonomiske helårseffekt ved UNN HF) er
20 mill NOK, forutsatt adekvat oppfølging
• Fokus på kodingskvalitet ser ut for å hjelpe

Resultater økonomi
• Antall DRG-poeng per aktivitet (opphold, poliklinikk,
dagkirurgi) er trolig en indikator for kodingskvalitet
• Analyse viser en beskjeden kvalitetsforbedring på
alle områder unntatt for dagopphold.
•
•
•
•

Døgnopphold
Dagopphold
Dagkirurgi
Poliklinikk

+ 0.0012 poeng / opphold
– 0,0027 poeng/besøk
+ 0.0067 poeng/pasient
+ 0.0007 poeng / besøk)

• Totalt beregnet DRG-økning for UNN er 479 poeng
tom 3. tertial -17 = ca 10 mill NOK

Var prosjektet realistisk?
JA – fordi
• Vi hadde et stort,
erfaringsbasert
forbedringspotensial
• Erkjennelse gir lederfokus
• Kodingskvaliteten var ikke
god nok
• Forbedret dokumentasjonsgrunnlag var nødvendig
• Vi blir flinkere

NEI – fordi
• DRG index er ikke direkte
sammenlignbar mellom
ulike sykehus pga
forskjeller i organisering,
pasientsammensetning,
geografi osv.
• Bedre dokumentasjon kan
føre til at ISF går ned (til
riktig nivå)
• ISF er et nullsumspill på
nasjonalt nivå

It`s not about ideas. It`s
about making ideas
happen» (S. Belsky)
It`s not about ideas. It`s about making ideas
happen»
(S. Belsky)

