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Hva var bakgrunn?          Hva ville vi oppnå?

Ulik forståelse for koding, ulike rutiner
ved datainnhenting, koding og kontroll

Fellesforståelse for med medisinsk 
korrekt koding og fellesrutiner

Ulike holdninger i forhold til 
datakvalitet og økonomi

Rapportering av reell aktivitet med 
pålitelige styringsdata

Manglende mestring av koding i 
legegruppe

Veiledning og kompetanseløft i 
legegruppe

Manglende forståelse av sammenslåtte 
helsedata

Utvikling av tolknings-kompetanse for 
klinisk relevans



….Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om

aktiviteten i helsetjenesten…

….Dersom kvaliteten på kodingen ikke er god, medfører dette en feilaktig

beskrivelse av aktiviteten helsevesenet utfører…

…Mangel på opplæring, ulik organisering av kodearbeidet og kontrollfunksjoner

indikerer fortsatt behov for oppfølging…

HF-enes ansvar for datagrunnlaget:

…ansvar for at medisinsk koding av aktivitet finner sted i tråd med nasjonale

kodingsregler…

Medisinsk koding – oppdrag og ansvar

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/hvorfor-koder-vi-om-nytten-av-kodeverk
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1490/ISF-regelverket%202019%20IS-2791.pdf

https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/helsefaglige-kodeverk/hvorfor-koder-vi-om-nytten-av-kodeverk


Sluttfasen av prosjektet 

Hva har vi gjort?
Hva var bra?

Hva var ikke bra?

Hva kan vi videreføre 
når prosjektet går over til drift?



Delmålene

Formålet

Etablering av strukturkvalitet med ressurser

Forbedring av prosesskvalitet med fellesrutiner

Oppfølging av resultatkvalitet med rapporter

Sikring av medisinsk korrekt koding og 
registrering av pasient relaterte data



• Bestilling fra Administrerende Direktør, Prosjekteier (PE)

• God forankring i ledergruppen, utformet prosjektdirektiv og styrende dokument

• Avgrensninger og forutsetninger beskrevet i prosjektdirektivet

• Ansvarsfordeling og samhandling

Forankring – Mandat – Roller - Ansvar



Resultat

Prosess

Struktur

Hvilket konsept og hvilke metoder har vi valgt?



• Prosjekteier
– Administrerende Direktør

• Prosjektgruppen
– kodeansvarlig leder, 2 kodekonsulenter, 1 sekretær, prosjektleder

• Kodekonsulenter
– 12 kodekonsulenter (50 - 100% stillinger) samlet et sted

– 1 sekretær (50% stilling)

– Opplæring av 7 nye kodekonsulenter

Organisering



Metoder - Leveranser

• Veiledning av legegruppe, tydeliggjøring av ansvar for primærkoding

• «Gjøre det riktig ved første gang», primære kodekvalitet versus sluttkontroll

• Brukerstøtte, nettverk, kommunikasjon via intranettside (mer enn 5000 klikks)

• Etablering av fellesrutiner og økt fellesforståelse 

• Objektive kvalitetsindikatorer for kodekvalitet, produktivitet og registreringsfeil

• Tolkningskompetanse med evalueringsverktøy og klinisk relevans

• Evaluering, monitoring og validering av aktivitetsdata



Målbare indikatorer:

• Primære kodekvalitet

• Produktivitet 

• Forbedringspotensial

• Registreringsfeil

Objektive kvalitetsindikatorer

Sammenarbeidspartner:

• Analysesenteret AS (ASL_LIS)

• Prodacapo-Nirvaco (Nimes Vis)



Ny kolonne for kodekommentarer

Kilde: NIMES programmet



Alt korrekt

Hovedtilstand

Annen tilstand

Prosedyrer

Type kodefeil

Kilde: bearbeidet etter ide fra Analysesenteret AS



 

 

Sum totalt

1110

1036

338



 

 

Sum totalt

2463

2187

1733





Kilde: HST Kvalitetssikringsprosjektet



151 (1%)

67 (0,4%)

569 (3,6%)

1819 (11,6%)

740 (4,7%)

229 (1,5%)

712 (4,6%)

5559 (35,6%)

381 (2,4%)

1003 (6,4%)

197 (1,3%)

1783 (11,4%)

933 (6%)

1488 (9,5%)
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Manglende dokumentasjon /prosedyre  fjernet(340)

* Manglende prosedyre for intervensjon (324)

* Manglende prosedyre for blærekateterisering (323)

* Manglende prosedyre i NCMP (322)

* Manglende prosedyre i NCSP (321)

Kodeendring for klinisk riktig prosedyre (301)

Feil AT (fjernet)(240)

* Manglende AT (220)

Redigering siste siffer AT (202)

Kodeendring klinisk riktig AT (201)

Feil HT (fjernet) (140)

 * HT (byttet med AT / lagt til (110)

Redigering siste siffer HT (102)

Kodeendring for klinisk riktig HT (101)

C Type kodefeil  (*alvorlige feil) 



Produktivitet

Primær
kodekvalitet

Referanse



Resultater (kvalitative)

Leveranser Gevinster

Fellesforståelse Bedre innsikt, økt motivasjon, endret holdning

Fellesrutiner Innhenting og kontroll av data, samlokalisering av kodekonsulenter

Datakvalitet Reell aktivitetsbeskrivelse, pålitelige styringsdata

Kompetanseløft Bedret primærkoding, mestring, brukerstøtte, nettverk

Tolkning Klinisk relevans, styrkning av kodeansvarlige leger med analyseverktøy

Læringssløyfe Tilbakemeldinger, statusrapporter, læringssløyfen



Resultater (kvantitative)

Leveranser Gevinster 

Produktivitet Økt antall kontrollerte epikriser

Primær kodekvalitet Forbedret hos legegruppen

Datakvalitet Mindre antall feil, redusert bruk av R-koder

Økonomi Presis koding gir mer spesifikk gruppering, adekvat refusjon

Kommunikasjon Økt interesse og bruk av intranettside (regelverk, statusrapporter, nettverk)



Sluttfasen - prosjekt skal over til drift

Driftsmodell: klinikkbundet eller overordnet?

Gevinst: overlevere realiserbare nytteeffekter

Læringspunkter: evaluering og oppsummering



• Tydeliggjøring av ansvar for medisinsk korrekt koding hos målgruppene

• Heve kompetanse ved hjelp av læringssløyfen

• Styrke kvalitetssikring med fellesrutiner og nytte utviklingspotensial

• Sikre tilstrekkelige ressurser og kontinuitet

• Fokusere på kvalitet som gir korrekt grunnlag for finansiering

Veien videre




