
Innspill til Utviklingsplanen HMR fra Fagavdelingen:  

Medisinsk koding: 
 
Medisinsk koding innebærer å omsette tekstlige beskrivelser av diagnoser og prosedyrer i journalen 
til koder. Et viktig formål med medisinsk koding er å få oversikt over sykdommer i befolkningen. 
Kodene danner også grunnlag for planlegging, administrasjon, finansiering, styring og kvalitetssikring 
av spesialisthelsetjenester.  
Helseforetakene har ansvar for å sende inn opplysninger som er korrekte og relevante for den 
behandlingen pasienten har fått under det aktuelle oppholdet, til Norsk Pasientregister(NPR).  
Riksrevisjonen har i 2010 og 2017 påpekt behovet for systematisk arbeid med kvaliteten i forhold til 
medisinsk og administrativ koding i flere av landets helseforetak, hvor Helse Møre og Romsdal er ett 
av dem. For å lykkes med dette arbeidet må det legges tydeligere føringer for hvordan kodepraksis 
skal utøves i helseforetaket.  
Samspillet mellom helsesekretær-behandler-koderådgiver er et godt grunnlag for god kodepraksis. 
Det er allerede i dag god kontakt mellom kodegruppen og helsesekretærer i klinikkene – dette kan 
videreutvikles. Da skapes kodene nær problemstillingen på avdelingen og koderådgiver støtter i 
komplekse problemstillinger og der det er behov for å øke kodekompetanse eller være et faglig 
bindeledd mellom klinikk-fagmiljø-ledelse HMR-Direktorat. Anvendelsen av programmene i 
Nimesporteføljen må økes i HMR for å forbedre resultat og rapportering. 
 
Økt samarbeid mellom fag- og økonomiavdelingen med en fordeling av ansvaret for ISF og aktivitet, 
for eksempel gjennom oppretting av team, vil kunne plassere rett funksjon og ansvar på rett sted. 
Dette vil føre til bedre klinisk beslutningsstøtte for kodepraksis, og økonomisk administrativ støtte 
der det er problemstillinger i forhold til refusjon, DRG og takster. 
HMR må definere hvilken kompetanse som er nødvendig for enhver rolle og funksjon i kodearbeidet. 
HMR må legge til rette for bedre medisinsk koding ved at ansatte får nødvendig og oppdatert 
kunnskap om koding og krav til journaldokumentasjon, og at det gis tydelige signaler om at korrekt 
koding er viktig for å oppnå god pasientstatistikk.  
 
I Utviklingsplanen sin periode, så ligger det i nær fremtid en endring i ICD-kodeverket, der metodene 
for koding blir betydelig endret. Ved å starte allerede nå med å utvikle et godt grunnlag og god 
kunnskap i kodearbeid, vil man ha et fortrinn ved innføring av både Helseplattformen og ICD-11. 
Utviklingsplanen tar i liten grad for seg hvordan HMR skal anvende hvilke verktøy til hva, for å 
kontinuerlig forbedre datagrunnlaget (medisinsk koding i praksis).  
Det å tilnærme seg standarder, bruk av masterdatasett og regelverk for samhandling, er vesentlig for 

å lykkes i dagens og fremtidens IT-løsninger. HMR må gå metodisk til verks for å kunne utvikle seg 

frem mot Helseplattformen og ta nødvendige grep for å imøtekomme de utfordringer dette 

medfører.  

Utviklingsplanen i HMR i et IKT perspektiv. 
I Helse Midt-Norge er Helseplattformen, HMN Lab, K2-videre med SAP og SNR store prosjekter som 

vil påvirke HMR i stor grad i årene fremover. Regionale avklaringer i alle disse prosjektene vil også ha 

innvirkning på HMR. De teknologiske valgene som skal gjøres i HMR fremover må gjøres med 

bakgrunn i de standardarder som er regionalt bestemt for å sikre optimale løsninger inn mot 

Helseplattformen. 



Standardiseringsarbeidet for arbeidsprosesser og pasientforløp er tydeliggjort gjennom arbeidet med 

Helseplattformen, men det er viktig at standardiseringsarbeid knyttet til kodeverk og teknologi også 

følges opp tett lokalt. Dette er for øvrig godt dokumentert i Helse Midt-Norge sin Teknologiplan for 

perioden 2017-2022. Teknologiplanen beskriver dagens situasjon innenfor ulike teknologiområder 

(teknologiarkitektur og til dels applikasjonsarkitektur), og forventet framtidig situasjon basert på 

eksisterende regionale og nasjonale føringer, og globale trender. 

Kompetanseheving for helsepersonell og ledere knyttet til IKT er viktige bidrag HMR må prioritere 

frem mot Helseplattformen. Dersom vi skal ha forventninger om suksess i implementeringen av de 

store regionale prosjektene må HMR legge ressurser i slike tiltak. 

Nytt sykehus(SNR) skal være helt fremme i teknologisk utvikling, og vil på mange områder være et 

flaggskip inn i fremtiden. HMR må sikre at dette også kommer de andre sykehusene og institusjonene 

i HMR til gode. 

I arbeidet med de store prosjektene må man være oppmerksom på at vi har system som skal leve 

helt frem til siste sykehus har implementert de nye systemene. Selv om det ikke skal utvikles ny 

funksjonalitet de siste årene, skal likevel systemene brukes daglig av personell i sykehusene. Disse 

trenger opplæring og oppfølging. Enkelt vedlikehold skal gjøres både lokalt og regionalt. 

Mobilitet blir viktig i det fremtidige sykehuset, og er svært avgjørende for å støtte helsetjenesten. 

Sykepleiere og leger vil i stor grad bruke håndholdt utstyr for dokumentasjon og registrering inn mot 

pasientbehandlingen. Vi ser også en utvikling mot «Sky», hvor både lagring og applikasjoner fins i 

«skyen». Tradisjonelle ikke-sky-baserte tjenester blir færre og færre. En utfordring her er eksterne 

leverandører og sikkerhet. Viktige kvaliteter ang mobilitet er; tilgjengelighet, sikkerhet, 

brukervennlighet og tilpasningsdyktighet. 

Pasientene vil i fremtiden være mer delaktig i sin egen behandling og ha tilgang til egne data i mye 

større grad ved f.eks. selv å registrere inn i mobile enheter som er koblet opp mot journalsystem.  

Det er forventet en vekst i medisinsk kunnskap, samtidig som den teknologiske utviklingen og nye 

legemidler bringer frem nye behandlingsmuligheter, som igjen utfordrer teknologien. 

Sikring av god IKT- infrastruktur i HMR gjennom blant annet videre utbygging av det tråløse 

nettverket bør være høyt prioritert. Dette er for øvrig også et regionalt satsingsområde. 

En tettere samhandling mellom IKT og Teknisk/Medisinteknisk avdeling er viktig og nødvendig for å 

nå det målbildet som er satt.  

Smittevern  
Under punkt  

2.2.4 Kvalitet og pasienttryggleik 

2.2.4.3 Smittevern 

 



«For å sette fokus på risikopunkt for helsetenesteassosierte infeksjonar (HAI) og rett bruk av 

antibiotika har HMR i år gjennomført ei pilotering av smittevernvisitt på alle dei fire sjukehusa. I 

tillegg har HMR innført antibiotikastyringsprogram der systematisk tilbakerapportering av lokalt 

forbruk til klinikkane er under utvikling. Arbeidet er sett i verk med mål om å tilfredsstille HOD sitt 

oppdragsdokument med reduksjon av kvalitetsindikatoren HAI målt ved prevalens og for reduksjon 

av breispektra antibiotika med 30 % innan 2020. Arbeidet er leia av smittevernet, er ein integrert del 

av Infeksjonskontrollprogrammet og inngår i fleire av tiltakspakkane i pasienttryggleiksprogrammet. 

HMR har per i dag for få isolat i klinikkane, noko som må arbeidast målretta med i planperioden.»   

 

 
 

 


