
Medisinsk koding
Dokumentasjon vs. dokumentasjonskrav
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NirvacoProdacapo + Analysesenteret = Logex AS

Logex
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Journaldokumetasjon  - Virkelighet (1)
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Journaldokumetasjon  - Virkelighet (2)



• Klinisk kjemisk

• Mikrobiologi

• Histologi/Cytologi

• Radiologiske undersøkelser

• Kurve (Papir, Meona, MetaVision,...)

• Behandlingsplan

• Operasjonsmodul

• Kodemodul

• Fødejournal (f.eks. Partus, Natus)

• Screening (f.eks. ernæring, falltendens mm)

• Strukturert kartlegging/vurdering (f.eks. kognitiv funksjon, ADL, voldrisiko, 

selvmordsrisiko mm.)

• Innkomstjournal, Fortløpende journalnotat, epkrise (alle helsepersonellgrupper)

• Administrativt: Personalia, når og hvor helsehjelpen er gitt, InnFra/UtTil,                            

Ø-hjelp/elektiv mm.

• mm.

All informasjon som er 

samlet i pasientens journal i 

tilknytning til et opphold 

eller en poliklinisk 

konsultasjon

Dokumentasjon
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Dokumentasjon som grunnlag for medisinsk koding
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Dokumentasjon som grunnlag for medisinsk koding
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Dokumentasjon som grunnlag for medisinsk koding
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Dokumentasjon som grunnlag for medisinsk koding
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«Det gjelder å få legene (behandler) til å skjønne at journalen 

er en dokumentasjon av deres åndelige innsats. 

De må dokumentere at de har tenkt.»

Dagfinn Gedde-Dahl

Journaldokumentasjon
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Medisinsk koding = oversettelse
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DIAGNOSTIKK
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KLASSIFIKASJON

«Eies av faget»

«Styres av reglene»

Klinikeren bestemmer HVA som skal kodes...

formulert med egne ord
.. men ikke HVORDAN det skal kodes!

oversettes med koder
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Hovedtilstanden er den tilstanden som helsehjelpen 

hovedsakelig er gitt for under oppholdet eller konsultasjonen, 

bedømt ved slutten av oppholdet eller konsultasjonen.                

Hvis mer enn én tilstand kan være aktuell, velges den som har 

krevd mest behandlingsressurser medisinsk sett.

DIPS = Hoveddiagnose

HOVEDTILSTAND
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Dokumentasjonskrav Valg av hovedtilstand

Det er klinikerens ansvar å velge hva som har vært 

hovedtilstand.

Valget er basert på et medisinskfaglig skjønn med 

utganspunkt i gjeldende definisjon

Valg av hovedtilstand skal være dokumentert med behandlers 

egne ord i journalen (f.eks. i et sluttnotat, overflyttingsnotat 

eller epikrise)



DIPS = Bidiagnose

ANDRE TILSTANDER
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Revidert definisjon i 2022

Andre tilstander er tilstander som eksisterer samtidig med 

hovedtilstanden eller som oppstår i løpet av behandlingsperioden, og som 

blir gjenstand for undersøkelse, behandling eller vurdering, som det må 

tas hensyn til eller som får konsekvenser for behandlingen av pasienten 

NY
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Dokumentasjonskrav

Det skal fremgå av den skriftlige journaldokumentasjonen at 

alle tilstander som er tatt med har hatt en reell betydning 

under oppholdet…

…Det er en umulig oppgave å i utgangspunktet vite sikkert 

hvilke tilstander som vil ha betydning for andre tilstander 

under ett opphold. Dette må bli en skjønnsmessig vurdering, 

og denne vurderingen må være dokumentert i journalen. 

Valg av andre tilstander skal være dokumentert med 

behandlers egne ord i journalen (f.eks. i et sluttnotat, 

overflyttingsnotat eller epikrise)

Andre tilstander
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Dokumentasjonskrav Endringsdokumentasjon

Endringsdokumentasjon skal følge journalen !!!

• Eget endringsnotat

• Knyttet tio dokument (epikrise))



DIAGNOSTIKK
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KLASSIFIKASJON

«Eies av faget»

«Styres av reglene»

Klinikeren bestemmer HVA som skal kodes...

med egne ord
.. men ikke HVORDAN det skal kodes!

med koder
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Journalforskriften



© Copyright LOGEX Norge 2022 20

• En tilstand som ikke er formulert er ikke mulig å klassifisere/kode

• Dokumentasjon av funn og tiltak alene gir ikke grunnlag for klassifikasjon

• Behandlers dokumenterte vurdering som avgjør om en tilstand skal 

rapporteres eller ikke

• Kun tilstander med dokumentert reell betydning for helsehjelpen gitt under 

oppholdet kan rapporteres

• Avkrysninger for forekomst av tilstand uten nærmere fritekstlig angivelse 

av tilstandens konsekvens for helsehjelpen gir ikke grunnlag for å 

rapportere en tilstand som håndtert under oppholdet. 

Olafr Steinum, Tor Ø. Seierstad og Morten Eimot

Operasjonalisering
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Dokumentasjon – Hva svikter?



Mangelfull
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• Vurderingene mangler

• Tilstanden er ikke formulert

• Tar ikke stilling til valg av

oHovedtilstand

oAndre tilstander

• (Finnes ikke)



Dokumentasjon - Løsning
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1. Hva er problemstillingen (tilstandsformulering, egne ord)

2. Anamnestiske opplysninger

3. Prosedyrer og tester utført

4. Resultat undersøkelse og tester

5. Behandlers vurdering av anamnestiske, labmessige og 

kliniske funntestresultat

6. Tiltak/videre plan

7. Dersom flere tilstander er håndtert må valg av 

hovedtilstand være dokumentert

Strukturert 
poliklinisk notat
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• Etablerte maler for innkomst, dagsnotat, slutt-/overflyttingsnotat, 

Epikrise

• Unngå gjentakelser

• En problemstilling av gangen

• Epikrise/overflyttingsnotat med formulering av hovedtilstand og 

andre tilstander

Strukturert journal
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• Førstedagsnotat a.m. Leitao, Helse Stavanger 

◦ Diagnose(r) evt.Tentativ diagnose(r) (altid først i dokumentet, gjerne symptomdiagnoser)

◦ Relevant tidligere sykehistorie 

◦ Aktuelt (innleggelsesårsak) 

◦ Resultat av undersøkelser 

◦ Vurdering/behandling/forløp/plan (per problemstilling) 

• Dagsnotat a.m. Leitao, Helse Stavanger 

◦ Diagnose(r) evt. Tentative diagnose(r) (altid først i dokumentet, gjerne symptomdiagnoser)

◦ Nye opplysninger (per problemstilling)

• Epikrise/overflyttingsnotat

◦ Bruk gjerne mal for førstedagsnotat

◦ Formuler Hovedtilstand og Annen tilstand (med egne ord)

◦ Oppsummering, oppfølging/plan videre (per problemstilling)

Strukturert
journal
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Leitao, Mottaksklinikken, Helse Stavanger 

DRG forum vårkonferanse 2018

https://drgforum.files.wordpress.com/2021/09/standardisering-av-journalnotater-som-grunnlag-for-gode-diagnoser-v-leitao.pdf
https://drgforum.files.wordpress.com/2021/09/standardisering-av-journalnotater-som-grunnlag-for-gode-diagnoser-v-leitao.pdf


Raskere

Enklere

Sikrere

Selg inn gevinsten
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Alliansepartner



Drøm
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Spørsmål?



tor.oystein.seierstad@logex.com


