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Koodatun tiedon tarve

Hoito- ja laskutustiedot
• Terveydenhuollon tuotteistus

• Ryhmää samankaltaisia potilaita voidaan vertailla laatu- ja kustannusmielessä
• DRG-järjestelmä (Diagnosis Related Groups)

• Kehitetty Yalen yliopistossa USA:n Medicare-vakuutusjärjestelmää varten
kustannustenhallinnan näkökulmasta

• Laajalti käytössä eri puolilla maailmaa useina erilaisina versioina, Suomessa
NordDRG

• Tavoitteena vakioida erilaisten potilaiden aiheuttamaa vaihtelua (case mix)
muodostamalla kliinisesti ja ekonomisesti mielekkäitä ryhmiä

• Luokitteluperustan muodostaa päädiagnoosi (ICD-10), joka tässä tarkoituksessa
on hoitojaksolla eniten resurssien käyttöä aiheuttanut diagnoosi

• Muita vaikuttavia tekijöitä sivudiagnoosit, toimenpiteet, ikä, sukupuoli, hoidon
päättymistapa ja kesto

Toiminnan laadun seuraaminen
• Tilastolliset laatumittarit luovat oman laatunäkökulman

Toiminnan ja talouden suunnittelu
• Kuntatilaukset suunnitelmaan aiempien toteumatietojen perusteella
• Toiminnan suunnittelu

• Paikallisesti
• Valtakunnallisesti (mm. HILMO-tiedot)
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Lääkäri

Kliinisen koodauksen prosessi sairaalassa

Lääkärin arvio
diagnooseista

ja toimenpiteistä

Koodaus
järjestelmiin

Sihteeri

Loppulausunnon
sanelu

Koodaus
järjestelmiin

Tutkimus- ja hoitojakso

Konsultaatiot

Diagnoosit usein kirjattu koodaamatta

Mistä kaikesta oli kysymys?
• Hoitojakson päädiagnoosi?
• Tulodiagnoosi?
• Pysyvät diagnoosit, sivudg:t?
• Toimenpiteet?

Miten koodataan se, mistä
oli kysymys?
• Auttavatko järjestelmät koodauksessa?
• Sulkeeko järjestelmä pois epäloogisia

kombinaatioita?

Diagnoosi-
listaus

(HILMO)
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Kliininen koodaus lääkärikoulutuksessa

Pieni selvitys Helsingin yliopiston 5. kurssin lääketieteen opiskelijoiden
keskuudessa:

• Kliinistä koodausta ei ole käsitelty lainkaan koulutuksen aikana
• Käytännön työjaksojen aikana oli havaittu, että koulutusta tarvittaisiin
• ”Voisitko vaikuttaa, että koulutusta järjestettäisiin!?”

Ranta ja Ranta, 2009 julkaisematon
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Koodauksen yhdenmukaisuus eri koodaajien välillä

Vaihtelee eri tutkimuksissa välillä n. 40-80%
• Stausberg et al, 2008
• Nilsson et al, 2000
• Dixon et al, 1998

Koodausprosessi merkitsee aina subjektiivista arviointia täysin
yhdemukaiseen koodaukseen ei voida päästä
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Rauhala ja Linna, Suomen Lääkärilehti 32/2007 vsk 62

Diagnoosien lukumäärä hoitojaksoa kohden Suomessa ja
Ruotsissa

Socialstyrelsen, 2007
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Diagnoosimerkintöjen lukumäärät

Seuna ja Javanainen, Kymenlaakson shp.
Raportti Dnr 2213/31/06, 2008
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Komplisoivien sivudiagnoosien kirjaaminen

Qadri et al, Suomen Lääkärilehti 37/2008 vsk 63
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NHS Scotland, 2007

Koodaustarkkuus

Qadri et al, Suomen Lääkärilehti 37/2008 vsk 63
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Arch Intern Med. 2006;166:2272-2277

Koodauspuutteiden ja –virheiden vaikutus mittareihin
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Koodauslaadun parantaminen

Potilaan kannalta
• Omat tiedot asiakirjoissa ovat oikein
• Hoidon laatua voidaan mitata ja kehittää
• Yksilöllisiä hoito-ohjeita kyetään paremmin tarjoamaan

Hoitohenkilöstön kannalta
• Luotettavampaa tieota omasta työstä on tarjolla (listaukset tiettyä sairautta

sairastavista potilaista tai toimenpiteistä...)
• Virheellisten koodausten korjaustarve vähenee

Terveydenhuollon organisaation kannalta
• Tilasto- ja ohjaustietoa organisaation toiminnasta paremmin saatavilla
• Kyetään luotettavampiin vertailuihin organisaatioiden välillä
• Laskutusprosessi nopeampi ja oikeampi

Omistajakunnan kannalta
• Laskutus- ja suunnittelutieto laadultaan parempaa
• Kunnan asukkaista käytettävissä sairaus- ja niiden hoidon laatua kuvaavaa

tietoa suunnittelutarkoituksiin
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NordDRG – logiikan (erittäin) lyhyt yhteenveto

NordDRG määritetään seuraavien lähtötietojen perusteella:
• ICD-10 diagnoosikoodit (laajennettu kuntoutukseen liittyvillä toimintakykykoodeilla)

• NCSP-toimenpidekoodit (laajennettu sisältämään kalliit lääkehoidot)

• Muut taustatiedot: ikä, sukupuoli, poistumistapa, hoitoaika
Päädiagnoosin rooli keskeinen:

• Esimerkiksi potilaalla diagnoosit
• R07.3 Muu rintakipu
• I25.9 Määritt. pitkäaik. iskeeminen sydänsair.

5,48Ateroskleroosi, komplisoitunut132R07.3I25.9
2,31Epäselvä sydänperäinen rintakipu143I25.9R07.3
PainoDRGSivu-dgPää-dg
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Potilas 21v
Päädiagnoosi: S72.3 Reisiluun varren murtuma, ei muita diagnooseja

• MDC 08 Tuki- ja liikuntaelinten ja sidekudoksen sairaudet
Toimenpide: NFJ40 Reisiluun murt. suljettu paikalleenasetus ja sidos

• OR 1 operating room
• 08S71 Pelvic, hip or femur procedure, except major joint

DRG  211 Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut

Päättelyketju, esimerkki

Lähde: NordDRG Manual, version FIN2009PR1, copyright Nordic Centre for
Classifications in Health Care
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Lähtökohtana on hakea strukturoidusta datasta kliinisen koodauksen
epäjohdonmukaisuuksia

• Haku perustuu asiantuntijatietämykseen ja aineistojen tilastollisiin
todennäköisyyksiin

Käytetyt menetelmät

• Erikoisaloilla sallitut ja todennäköiset päädiagnoosit (tilastollinen esiintyminen
ja asiantuntijasäännöt)

• NordDRG -määritys ja sen takana olevaan asiantuntijapanostus: ”mitkä
diagnoosi- ja tp-yhdistelmät ovat kliinisesti mielekkäitä”?

• Koodausprofiilin poikkeamat aikasarjatarkastelussa

• Tekeillä on toimintayksikön profiilin perusteella epätodennäköisten DRG-
ryhmien, dg, tp tai dg-tp yhdistelmien etsiminen sekä asiantuntijapanokseen
perustuvien diagnoosikoodaussääntöjen käyttö

Datawell DRG QA – Lähtökohdat ja menetelmät
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Tuloksena saadaan
• Rivi-indikaattoreita, jotka osoittavat

yksittäisen tietoalkion virheen tai
muun ominaisuuden

• Lista hoitojaksoista/käynneistä,
joilla on mahdollisesti tapaukseen
sopivampi päädiagnoosi kirjattu
sivudiagnoosiksi (”DRG-
normalisointi”)

• Tilastoindikaattoreita, jolla voidaan
tutkia toimintayksikön datan
tilastollisia ominaisuuksia
staattisesti tai ajan suhteen (SPC-
tyyppinen analyysi)

Yksittäisten virheiden löytäminen ja korjaus
Kliinisen koodauksen kehittäminen

Datawell DRG QA – Tulokset
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 Puhdistus
 Koodien
standardointi
 Aineistojen
yhdistely

Perusjärjes-
telmät

Laatuvarmennetut aineistot:
-DRG-laskutukseen
-Ecomed KPP-järjestelmään
-tietovarastoon

ETL DRG QA

 DRG-ryhmittely
 Laadunvarmistus
 Aineiston
hyväksyminen

Potilas-
hallinto

Leikkaus

Radio-
logia

Datawell ETL
(optio)

Datawell DRG QA – Prosessi
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Datawell DRG QA – Demo

http://localhost:8080/qaib

