
Møte om: Avregningsutvalget Referat 
   
 
 
Referat fra møte i Avregningsutvalget 11. mai 2020, kl. 9.30-14.30. Møtet ble gjennomført via 
Skype. 
 
Administrative saker 
Refereres ikke. 
 
Nye saker  
 
20/4286 DRG 217 Sårrev og hudtranspl eksl hånd pga traume/sykd i HDG 8  
 
Saken gjelder høy aktivitet i DRG 217 Sårrev og hud transpl eksl hånd p.g.a traume/sykdom i HDG 8 
ved flere sykehus. Rapporterte hovedtilstander viser at de fleste oppholdene gjelder komplikasjoner 
etter kirurgisk behandling (T84 Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og 
transplantater, T87 Komplikasjoner særegne for reimplantasjon og amputasjon), men også andre 
sykdommer og skader i HDG 8. De vanligste prosedyrene er vakuumassistert sårbehandling og 
sårrevisjon på underekstremitet. Det er små tall og derfor vanskelig å identifisere eventuelle avvik i 
registreringspraksis for sykehusene. Utvalget er bedt om å vurdere årsaken til den store variasjonen i 
DRG 217, og om eventuelle forskjeller i registreringspraksis gir grunnlag for avkortning. 
 
Diverse analyser på ratetall, fordelinger på opphold, liggetid, tilleggstilstander og prosedyrekoder har 
tidligere blitt presentert. Sekretariatet og utvalgsmedlemmer har gått igjennom og diskutert saken. 
Det er tydelig at tallene er såpass små og at gruppen pasienter er såpass heterogene at det er 
vanskelig å finne fram til noen fornuftig brevkorrespondanse med sykehus. Det er vanskelig å besvare 
henvendelser som er upresise. Det kan ganske enkelt være at tallene representerer naturlig 
variasjon. Det blir klart for utvalget at vi har lite å fare med utenom dokumentkontroll. Da kan man 
blant annet finne ut hvor godt dokumentert f.eks lappeoperasjoner er. Spørsmålet er om saken er 
viktig nok til dokumentkontroll i inneværende år. Trolig er det uansett ikke realistisk i 2020. Da kan 
man heller se på tallene på nytt neste år og sammenlikne.  
 
Oppfølging: Utvalget og Helsedirektoratet kan komme tilbake til saken i 2021.  
 
20/4290 DRG 107C Koronar bypass med komplekse ledsagende prosedyrer 
 
Saken gjelder høye rater observert i DRG 107C Koronar bypass med komplekse ledsagende 
prosedyrer i opptaksområdene til flere helseforetak. Det er stor forskjell i antall opphold i DRG 107C 
mellom regionene 
 
Analyser har tidligere vist at det er uforholdsmessig mange opphold i DRG 107A, 107B og 107C ved 
ett helseforetak samt at det rapporteres et betydelig større antall NCMP- og NCSP-koder ved samme 
helseforetaket enn ved de andre helseforetakene. Det rapporteres også over gjennomsnittet mange 
bitilstander. Det har også blitt sendt brev med spørsmål om koder for komplikasjoner, dvs. kodene 
Y83.2 Kirurgisk prosedyre med anastomose, «bypass» eller kartransplantasjon og T81.8 Andre 
spesifiserte komplikasjoner til kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted. Da har 
sykehuset svart at de med unntak av to tilfeller finner at nevnte koder er riktig brukt etter å ha gått 
gjennom alle aktuelle journaler. Sykehuset redegjorde for detaljer i kodingen for de avvikende 



tilfellene. Ellers mener sykehuset at kodebruk er riktig og i samsvar med regler og veiledning for bruk 
av kliniske kodeverk i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset oversendte som vedlegg en gjennomgang 
på kodingen for alle opphold med tilhørende vurderinger på kodebruk.   
 
Til møtet 11. mai har sekretariatet sammen med utvalgsmedlemmer diskutert saken per e-post. 
Helseforetaket har mer komplikasjonskoding og det har blitt reagert mest på bruken av kodene Y83.2 
og T81.8 og om det er overdreven bruk. Men det ligger ikke an til å bli avregning. Komplikasjonene 
saken omhandler er ikke uvanlige og helseforetaket har redegjort for hva de legger til grunn for 
komplikasjon. Vi ser også at koding av bitilstander ofte varierer en god del mellom helseforetakene. 
Spørsmålet er hva som kreves av dokumentasjon for at en tilstand skal kodes som komplikasjon. Er 
kodehjelpen/e-helse i stand til å gi oss en prinsipiell avklaring på dette? Det foreslås å invitere 
Direktoratet for e-helse med på neste møte for å diskutere dette nærmere, blant annet hva som 
regnes som en komplikasjon. De bør få en god beskrivelse i forkant.  
 
Oppfølging: E-postkorrespondansen som har gått i arbeidsgruppa kan deles med resten av utvalget 
før neste møte. Direktoratet for e-helse inviteres til å diskutere saken på neste møte. 
 
20/3956 DRG 27 Alvorlig traumatisk hjerneskade 
Saken gjelder høye rater i DRG 27 Alvorlig traumatisk hjerneskade i opptaksområdet til ett 
helseforetak. Helseforetaket skiller seg fra andre helseforetak også i DRG 31 (Hjernerystelse >17 år 
m/bk) og DRG 34 (Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk). Det er antydninger til at de koder på en 
slik måte at flere opphold går i såkalte kompliserte DRGer (m/bk), og har lavere liggetid enn 
gjennomsnittet. Det var en stor økning i antall opphold i DRG 27 ved helseforetaket fra 2. tertial 2018 
til 2. tertial 2019. Økningen ved helseforetaket var på 127 opphold, mens økningen totalt i DRG 27 
var på 162. Helsedirektoratet anser det som nødvendig å undersøke kodepraksis og valg av 
omsorgsnivå for opphold i DRG 27, 31 og 34 ved helseforetaket nærmere. Utvalget er bedt om å 
vurdere årsaken til den store variasjonen i DRG 27, 31 og 34, og om eventuelle forskjeller i 
registreringspraksis og valg av omsorgsnivå gir grunnlag for avkortning. 
 
Brev er fra før sendt ut til aktuelt helseforetak, i tillegg til to helseforetak som fungerer som 
kontrollsykehus.  
I brevet ble foretaket vist tabell med tall for 2. tertial 2018/2019 samt økning. Foretaket ble bedt om 
å svare på følgende spørsmål: 
 
1. Hva er retningslinjer og rutiner for å diagnostisere og kode hovedtilstand S06.01 Hjernerystelse 
med åpent sår? 
2. Hva tror foretaket selv er grunnen til såpass avvikende tall sammenlignet med resten av landet? 
Vestre Viken spørres også om deres høye aktivitet i DRG 31 (Hjernerystelse >17 år m/bk) og DRG 34 
(Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk), og bes  redegjøre for kodepraksis, pasientforløp, hyppigste 
brukte bidiagnoser og prosedyrekoder.  
 
Det registreres også at helseforetaket har et lavere antall opphold/kontakter i DRG 901O Poliklinisk 
konsultasjon vedr andre sykdommer i nervesystemet og DRG 980A ØH-relaterte tilstander i 
nervesystemet uten overnatting enn andre foretak og Vestre Viken bes redegjøre for 
registreringspraksis og valg av omsorgsnivå på pasienter i HDG 1 Sykdommer i nervesystemet og 
spesielt på pasienter med hjernerystelse med ICD-10 kode S06.xx.  
 
Brev gikk også ut til kontrollsykehusene som ble bedt om å redegjøre retningslinjer og rutiner for å 
diagnostisere og kode hovedtilstand S06.01 Hjernerystelse med åpent sår. Svarene herfra er ment å 
brukes til sammenligning. Svar fra kontrollsykehusene, samt det første svaret fra aktuelt helseforetak 
er tidligere presentert. 



 
Før møtet 11.mai ble siste svar fra helseforetaket sendt til utvalget.  
De viser i sitt svar til tidligere kommunikasjon om hva angår bruk av diagnosekode S06.01. De bes 
også om å redegjøre for registreringspraksis og valg av omsorgsnivå på pasienter i HDG1 Sykdommer 
i nervesystemet og spesielt på pasienter med hjernerystelse - ICD-10 kode S06.xx. 
 
Pasienter med hjernerystelse >17 år blir behandlet etter de skandinaviske retningslinjene, som også 
angir omsorgsnivå. Sykehuset mener at det ikke er avvikende praksis i håndtering av disse pasientene 
sammenlignet med andre. Pasienter som behandles med antikoagulasjon/platehemming, selv med 
minimal hodeskade og negativ CT, legges som oftest inn på grunn av risiko for blødning.  
For å få oversikt over omsorgsnivå for pasienter med hjernerystelse, må man se spesifikt på 
pasientene med denne diagnosen, da 901O og 980A inneholder en rekke tilstander.  
Sykehuset gjør i sitt svar rede for fordeling på DRG-grupper for pasienter med hovedtilstand S06.xx i 
2019 hos voksne.  
Opphold som er gruppert til DRG 27 på grunn av S06.01, vil fordele seg på DRG 31 og 32, avhengig av 
om foreligger kompliserende tilstander. Sykehuset gjør så rede for de hyppigste kompliserende 
tilstandene i DRG 31. 
 
Sykehuset skriver videre at det er lite bruk av prosedyrekoder innen DRG 31, observasjon av 
tilstanden for å avdekke eventuelle komplikasjoner er det viktigste i denne pasientgruppen. De fleste 
pasienter med hjernerystelse blir behandlet uten overnatting.  
 
Helseforetaket viser at det er 517 opphold i DRG 34 i foretaket i 2019. Vel 30 % av disse er spredt på 
flere avdelinger med et mindre antall på hver. Knapt 70 % av oppholdene er ved en avdeling og en 
seksjon på ett sykehus. Oppholdene der er derfor gått gjennom, og sykehuset presenterer hyppigste 
hovedtilstander, bitilstander og prosedyrekoder.  
 
Seksjonsoverlege ved aktuell seksjon uttaler følgende om kodingen for disse pasientene:  
«Vi tilstreber å kunne gi så presis diagnosesetting som mulig. En betydelig andel pasienter som 
innlegges på sengeposten er multimorbide der etiologien ikke sjelden er multifaktoriell. Vi har hatt 
en kvalitetsstudie av den akuttgeriatriske gruppen på sengeposten. I observasjonsperioden hadde 25 
% av pasientene falt flere ganger like før innleggelsen.  
I de tilfellene der det er behov for en bred utredning paraklinisk med deler av eller hele det 
tverrfaglige teamet og årsaken er multifaktoriell vil en R diagnose (falltendens, symptomer fra 
muskel/nervesystemet) noen ganger gi den beste beskrivelsen av sykehusinnleggelsen.  
Gjennomsnittlig alder i den akuttgeriatriske gruppen i observasjonsperioden lå like under 90år. Det at 
det har vært en økning i DRG 34 og 35 fra 2018 til 2019 vil jeg anta er en kombinasjon av økt 
kodekvalitet og en økende sårbar og multisyk pasientgruppe.»  
 
Sykehuset skriver til slutt at de ikke regner med de skal redegjøre for pasientforløpene i de andre 
forskjellige grupper av pasienter med nevrologiske sykdommer. Det omtales at helseforetaket har et 
lavere antall opphold/kontakter i DRG901O og 980A enn andre foretak. I 2019 hadde foretaket 5259 
opphold i DRG901O og 1817 opphold i 980A. Dette er således DRG-er med sammensatte grupper. For 
å vurdere eventuelle forskjeller nærmere vil det være behov for å se hvilke hovedtilstander dette 
dreier seg om, og hvordan disse hovedtilstandene fordeles på DRG-er, slik som nå gjort med 
hjernerystelse. 
 
Til møtet 11.05 er altså alle dokumenter fra sykehusene mottatt. Det gjelder både aktuelt 
helseforetak og kontrollforetakene. I møtet ble det slått fast at S06.01 er oppklart. Det er en 
feilkoding som forklares i at kodeveileder ikke er tydelig nok. Svar om DRG 31 og 34 synes å være 
tilstrekkelig, utvalget mener det ikke er grunn for å se videre på DRG 31 og 34. Kodeveileder har ikke 
vært tydelig nok. Det har vært feilkodet i forbindelse med "åpent sår", men også med tanke på at de 



har brukt en kombinasjonskode heller enn å kode hver for seg. Det undres litt på omsorgsnivå i 
denne gruppen. Tidligere har det blitt kommet fram til at omsorgsnivået var litt ulikt hos Vestre Viken 
og at andre sykehus brukte mer poliklinikk, men brevet gir inntrykk av det motsatte. Det bør gjøres 
en sjekk i komplette årsdata fra NPR for å etterprøve forholdet.  
Der er spørsmål om S06.01-koden (bruk av femte tegn fører til høyere gruppering) skal avregnes og å 
ta en avstemning på det som går over landsgjennomsnittet. 
Det er heller ikke bare det aktuelle helseforetaket som har oppfattet kodeveilederen på denne 
måten. Utvides mulig avregning vil det innebære tilskriving til andre sykehus (der de bes om å gjøre 
rede for egne tall) som slår ut på statistikken.  
 
Oppfølging: Sekretariatet gjør analyser på S06.01 for hele året. Det gjøres også analyser på 
omsorgsnivå og liggetid også for 980A.  
 
20/3958 DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk 
 
Saken gjelder høye rater i DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk hos ett helseforetak. 
Sykehuset har stor vekst i DRG 442 og en økende andel m/bk, dvs. ikke tilsvarende vekst i DRG 443 
Operasjoner etter skade ITAD u/bk. Analyser er tidligere gjort på tilstandskoder, prosedyrekoder og 
omsorgsnivå på opphold i DRG 442 for å finne en mulig forklaring på variasjonen. Aktiviteten i DRG 
442 gjelder i hovedsak operasjoner for komplikasjoner etter medisinske eller kirurgiske inngrep, med 
vanligste hovedtilstand fra kapittel T81-T88. Det er også en del opphold der sår eller andre skader (S-
kode) er registrert som hovedtilstand. Heleforetaket har særlig høy andel opphold med S-kode som 
hovedtilstand. Imidlertid er det ikke avgjørende om man bruker hovedtilstand T81-T88 eller en gitt S-
kode for gruppering til DRG 442/443, da grupperingen styres av prosedyrekoder.  
Analyser er gjort på aktivitet i korresponderende dagkirurgiske DRG-er, DRG 442O og DRG 443O. Det 
meste av aktiviteten er i DRG 443O, og helseforetaket skiller seg ut også her. 
Utvalget er tidligere bedt om å vurdere årsaken til den store variasjonen i DRG 442, eventuelt også 
andre relaterte DRG-er som DRG 443 og 443O, samt å vurdere om eventuelle forskjeller i 
registreringspraksis eller valg av omsorgsnivå gir grunnlag for avkortning. 
Brev er sendt til aktuelt helseforetak med spørsmål om redegjørelse for: kodepraksis, pasientforløp 
og liggetid, hyppigste brukte bidiagnoser, prosedyrekoder, og hvor ofte pasientene blir tatt til 
reoperasjon. 
 
Til møtet 11.mai er det mottatt svar. Oppholdene i DRG 442 gjelder både kirurgiske og ortopediske 
avdelinger og sykehuset deler derfor svaret i disse fagområdene. Sykehuset legger også ved 
beskrivelse av alle pasientene innenfor denne DRGen. 
Når det gjelder DRG 442 ved kirurgiske avdelinger, så informerer foretaket om at dette følger vanlige 
koderegler. Helseforetaket gjør videre rede for hovedtilstander, liggetid, bidiagnoser og 
prosedyrekoder for de aktuelle pasientene. For ortopediske avdelinger viser sykehuset til vedlegg 
med pasientbeskrivelser og kommer med  videre utdyping fra de ulike sykehusene. Ett sykehus viser 
til at deres pasienter har mange forskjellige hoveddiagnoser og svært mange forskjellige 
operasjonskoder uten noen synlig systematikk. Det er en variert gruppe med reoperasjoner for 
forskjellige årsaker, større skader, primære infeksjoner i sener/ben/ledd, samt åpne sår. Sykehuset 
ser ingen enkeltkoder eller prosedyrer som går ofte igjen, og vurderer kodingen som korrekt. 
Sykehuset viser videre til større oppmerksomhet rundt koding generelt og jobbet for å øke 
kodekvaliteten i 2019. Det har vært vanskelig å søke retrospektivt etter reoperasjoner i 
kvalitetsarbeids-øyemed, og sykehuset har nå økt fokus på koder for reoperasjoner (Kapittelet 
NxW.xx) i særlig grad. Dette vil fremstå som en økning fra 2018 til 2019. Sykehuset peker videre på 
koding for primære ortopediske infeksjoner i sene/ledd/ben (kodene NxS xx). Disse kodene 
grupperer ofte til DRG 442 selv om de ikke er «skader». Disse kodene har knapt vært brukt ved vår 
avdeling før 2019. Her har det tidligere vært brukt operasjonskode QDB05 og QCB05 (sårrevisjoner) 



noe som er upresis koding, og sykehuset viser til mer spesifikke koder som bør brukes.  
 
Sykehuset viser også til at både primære operasjoner for infeksjoner og en del reoperasjoner som 
ikke skyldes «skade», sorterer til en DRG-gruppe som kalles «Operasjoner etter skade», og viser til 
eksempler. De konkluderer med at sykehuset etterstreber å kode etterrettelig og korrekt,, og 
vurderer kodingen som forbedret fra tidligere år.  
Andre sykehus i helseforetaket skriver at kodingen for disse pasientene følger vanlig kodepraksis med 
å finne de mest dekkende diagnoser/prosedyrer. Dette sykehuset setter også spørsmålstegn ved 
grupperingslogikken for DRG 442. Videre beskrives opphold med svært mange ulike hoveddiagnoser, 
bidiagnoser og prosedyrekoder. Sykehusene gjør også rede for pasientforløp og liggetid.  
I svaret kommer helseforetaket med noen generelle kommentarer om pasientgruppen samt 
pasientstrøm mellom sykehusene. 
 
Det vurderes at de gjør godt rede for seg, men det er påfallende at det er en del pasienter der som 
har kort liggetid og relativt få operasjonskoder og får høy refusjon uansett. De kan ha kodet rett, men 
de har kanskje strukket det litt langt i enkelte tilfeller. Det foreslås avregning på en del av 
oppholdene, men om man har fulgt kodereglene kan man ikke innvende på at det er for høy 
refusjon. Hvis det er kodet feil, så kan vi avregne. Kan hende det er en litt annen praksis i bruken av 
T-koder hos helseforetaket som kan være forklaringen til at de havner i en litt annen profil enn 
andre. Kan være bruk av noen koder som egentlig ikke skal brukes. Det kan være en mulig 
sammenheng mellom bruk av T-koder (komplikasjonskoder) og kort liggetid. Helseforetaket bruker 
disse mye, selv om de egentlig kun skal brukes unntaksvis (når det er en reell reoperasjon). Her kan 
man gå gjennom disse kodene og se om det er noen bestemte koder som er brukt feil og som 
forklarer at helseforetaket har en annen profil på oppholdene i DRG 442. Må skille mellom ulike T-
koder i analysene (T81 vs. andre), og i sammenheng med operasjonskoder og liggetid. Dette kan 
gjøres med utgangspunkt i den filen med koder som helseforetaket allerede har sent over. Det ble i 
møtet bestemt at noen utvalgsmedlemmer skulle se på oversikten over oppholdene, vurdere disse 
og komme med bestilling av nye analyser. Vurdering kom i e-post like etter møtet. Helseforetaket 
vurderes å ha påfallende mange opphold i DRG med kort liggetid. Komplikasjonskode T81x –T88X er 
brukt som hoveddiagnose på korte opphold der også primæroperasjon er utført. Samlekodene T00x 
– T07x / Sxx7 er brukt som hoveddiagnose kode, men skal svært sjelden brukes. Følgetilstandskode 
T90x-T98.x brukt som hoveddiagnose hvor den spesifikke følgetilstand skal brukes. Utstrakt bruk av 
prosedyrekoden QWW99 Annen reoperasjon etter inngrep på hud er brukt der ikke tilsvarende 
komplikasjon registrert. 
Dette kan tyde på feil i valg av hovedtilstandskode, kanskje også prosedyrekode. Det kan bli aktuelt å 
be om ytterligere svar fra sykehusene, men først må utvalget se på årsdata 2019 i denne saken. Kan 
det være grunnlag for å endre DRG-logikk og grupperingskriterier? Det er i dag stor variasjon i typen 
pasienter og inngrep i DRG 442. 
 
Oppfølging: Til neste møte tar sekretariatet ut årsdata for 2019 i denne saken tilsvarende 
presentasjonen på første møte. Det gjøres også analyser på liggetider i DRG 442 / 443 på det enkelte 
HF. 
 
19/2886 Kodepraksis ved behandling av sykdom i nyrer og urinveier i DRG 331 
 
Saken ble først behandlet i 2019. Analyser av ABF-data for 2018 viste stor variasjon i aktivitet blant 
helseforetakene i DRG 331 Sykdom i nyrer og urinveier ITAD >17 år m/bk, der tre helseforetal skilte 
seg ut med vesentlig flere opphold enn landet for øvrig. En tilsvarende variasjon ble ikke observert i 
DRG 332 Sykdom i nyrer og urinveier ITAD >17 år u/bk. Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget om å 
vurdere årsakene til variasjonen i DRG 331, og om eventuelle forskjeller i registreringspraksis eller 
valg av omsorgsnivå gir grunnlag for ISF-avregning. 
 



Saken er fulgt opp i år og sammenliknende analyser mellom ABF-data for 2018 og 2019 viser at ett 
helseforetak fortsatt har en god del opphold som er kodet feil. Det er riktignok en bedring, men ikke 
fullstendig og det er fortsatt rimelig å gå inn for avregning. Sekretariatet har sendt ut analyser samt 
skisse for avregning. I møtet 11. mai konkluderes det med at det blir avregning etter samme metode 
som i fjor. For å regruppere benyttes DRG-verktøy som sist gang. 
 
Oppfølging: Ett helseforetak avregnes etter samme prinsipp som i fjor.   
 
19/2881 Omsorgsnivå utredning hjertesykdom  
 
Saken gjelder høye rater (opphold pr 1000 innbyggere) i DRG 125 Diagnostisk perkutan 
hjerteprosedyre u/kompliserende hjertelidelse og samtidig lave rater for korresponderende utredning 
uten innleggelse, gruppert til DRG 125O Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre, dagmedisinsk 
behandling. Analysene viste at andelen utredninger hvor pasientene ble lagt inn ved ett helseforetak 
var 87 prosent, mens landsgjennomsnittet var 29 prosent.  
 
Etter kommunikasjon med helseforetaket viser det seg at de legger opp til en organiseringe med 
overnatting selv om det ikke vurderes som nødvendig ved andre helseforetak. Helseforetaket synes å 
definere pasienter som "komplekse" før undersøkelse, noe som medfører innleggelse.  
 
Avregningsutvalget anbefalte i fjor at opphold ved helseforetaket i DRG 125 Diagnostisk perkutan 
hjerteprosedyre u/kompliserende hjertelidelse med liggetid lik ett døgn, ble avregnet ned til 
landsgjennomsnittet og gis refusjon lik opphold i DRG 125O Diagnostisk perkutan hjerteprosedyre, 
dagmedisinsk behandling.  
 
Helseforetaket ble avregnet i fjor pga. høy andel innleggelser. Analysene viser like trender som i fjor. 
Det ligger an til å være snakk om avregning etter likt prinsipp som i fjor. Helseforetaket har valgt å 
legge inn pasienter på grunn av lang reisevei. AU står på at behandlingen ved helseforetaket kan 
gjøres som dagbehandling og ikke innleggelse. Pasientene kunne ha overnattet på hotell/sykehotell. 
Saken kan avsluttes med en innstilling på avregning etter samme prinsipp.  
 
Oppfølging: Avregningsutvalgets anbefaling er at helseforetaket avregnes etter samme prinsipp som i 
fjor. 
 
17/5573 Bruk av hovedtilstand J96 Respirasjonssvikt 
 
Saken gjelder bruk av kode J96 Respirasjonssvikt (ikke klassifisert annet sted) som hovedtilstand i 
DRG 87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl. ved hjertesvikt . Saken har gått i flere år og en rekke 
sykehus har hatt mange opphold i DRGen. I henhold til gjeldende kodeverk har utvalget kommet 
frem til at oppholdene ikke har fått riktig hoveddiagnose, noe som har ført til avregninger i flere år.   
I saksbehandlingen for ABF-data 2019 er utvalget bedt om å vurdere bruk av J96 som hovedtilstand 
uavhengig av DRG-gruppering. Nye analyser viser at J96 brukes som hovedtilstand i en rekke DRGer 
og brukes aller flest ganger i DRG 904O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nedre 
luftveier/lunge. Respirasjonssvikt som hoveddiagnose ved poliklinisk konsultasjon kan være riktigere 
og forsvares i større grad enn døgnopphold ettersom klinikeren har hovedfokus på respirasjonssvikt-
problematikk og tiltak som ved LTOT og hjemme-CPAP og -BIPAP-behandling. Pasienter i denne 
kategorien kan ha særskilte/separate konsultasjoner for respirasjonssvikt og grunntilstand. 
 
Utvalget mener derimot at ved døgnopphold skal som hovedregel respirasjonssvikt som 
hoveddiagnose brukes bare unntaksvis uansett hvilken prosedyrekode som følger med. Det er som 
regel an aktiv grunnsykdom ofte fra J-kapitlet som forverring av kols/astma eller pneumoni som har 
utløst respirasjonssvikt og som behandles parallelt og da bør kodes som hovedtilstand. Unntaket her 



er pasienter med for eksempel nevromuskulære sykdommer som legges inn for forverring av deres 
respirasjonssvikt på indremedisinske avdelinger som verken utreder eller behandler 
grunnsykdommen, men respirasjonssvikt. I dette tilfellet er det riktig å kode respirasjonssvikt som 
hovedtilstand i tilfellet pasienten ikke har andre indremedisinske diagnoser som har utløst forverring 
av respirasjonssvikt fra for eksempel J- eller I-kapitlet. Kodeverket og kriteriene for å sette diagnose 
oppfattes som tilstrekkelig presist av utvalget.  
 
På bakgrunn av dette må man kunne anbefale avregning for døgnopphold etter samme prinsipp som 
tidligere ved å bruke første bidiagnose som hoveddiagnose for sykehus som ligger over nasjonalt 
snitt for øvrig. Dette aspektet ved regruppering ble diskutert. Bearbeidingen av ISF-data i NPR 
innebærer at tilstandskodenes rekkefølge ikke alltid gir mening i den forstand at rekkefølgen kan 
være noe endret fra det som ble innrapportert. Til tross for dette blir prinsippet om å bruke første 
bidiagnose vurdert som en grei tilnærming til problemstillingen. 
 
Sekretariatet presenterte etter forespørsel bruken av J96 på tvers av DRGer, et landsgjennomsnitt på 
døgnopphold med J96 som hovedtilstand, samt hvor mange som evt vil avregnes. Utvalget mener det 
er vanskelig å bruke et landsgjennomsnitt godkjente opphold med J96, da bruken ikke er "like riktig 
eller feil". Det diskuteres om at saken går på tvers av DRGer, noe som kan gjøre det litt trøblete å 
avregne. Kan også være omfattende å regruppere oppholdene. Det kan skape litt støy at første 
bitilstandkode blir tilfeldig når vi regrupperer. Dette kan gi uheldig utslag. Kan man identifisere den 
mest "riktige" bidiagnosen? Det er vanskelig å få dette til å bli helt korrekt og nyansere metoden for 
avregning. Det vurderes å formidle i årsrapport en klar melding om at denne typen koding må man få 
orden på, altså en pedagogisk tilnærming i tillegg til avregning. 
 Det sendes ut varsel om avregning til aktuelle sykehus. Sekretariatet koordinerer møte samt 
innkallelse til møtet.      
 
Oppfølging: Sekretariatet får en skisse med forslag til avregning fra utvalgmedlemmer. Det blir en 
arbeidsgruppe med utvalgsmedlemmer og sekretariatet. 
 
17/28390 Kodepraksis ved døgnopphold med permisjoner   
 
Saken gjelder høy andel døgnopphold ved enkelte HF/institusjoner, og med indikasjoner på at 
pasientene i en stor andel av tilfellene hadde hatt permisjon og ikke overnattet ved sykehuset. I 
tilfeller der helsehjelpen foregår over to eller flere dager, uten at pasienten overnatter i 
sykehusavdeling, skal behandlingsaktiviteten ikke rapporteres som ett sammenhengende 
avdelingsopphold med permisjon. Avregningsutvalget har tidligere anbefalt en avregning av de 
sykehusene med høyest andel (over 4 prosent) korte innleggelser med like lang permisjonstid som 
innleggelsestiden. Her avregnes alle opphold hvor liggetid er lik permisjonstid og der liggetid=1. 
Beløpene sykehusene er blitt avkortet har vært relativt høyt, og det er kommet henvendelser om at 
avregningsmetoden oppleves som urettferdig. Utvalget ser selv at metoden rammer skjevt, og har 
bedt sekretariatet foreslå en ny modell for avregning. 
Sekretariatet presenterte fire mulige modeller: 
 
1. Samme metode som tidligere. En trenger da sannsynligvis ikke å involvere nye sykehus i saken. 
Omfanget av avregningen gikk fra nesten 70 millioner i 2018 til 30 millioner i 2019, og en kan trolig 
forvente en ytterligere reduksjon fra i fjor. Problemet er den vilkårlige 4%- grensen som er satt og 
tidligere innspill fra sykehus som mener dette er en urettferdig modell for avregning.  
 
2. Samme metode som tidligere hvor sykehus over 4% regnes ned til et godkjent landsgjennomsnitt i 
feilregistreringen. Fordelen er at vi ikke involverer nye sykehus, og med en mindre avregning er det 
nok lettere for sykehusene å godta at dette ikke treffer 100% rettferdig. Problemet er å godta en viss 
andel koding som alle er enige om er direkte feil.  



 
3. Alle sykehus over et landsgjennomsnitt får avregnet oppholdene over snittet. Dette vil være mer 
rettferdig, enklere å forstå/godta, men vil sannsynligvis involvere nye sykehus samt en aksept av en 
viss andel koding som alle er enige om er direkte feil.  
 
4. Alle sykehus får avregnet alle opphold som regnes som feilregistrerte. Mest rettferdig og 
konsekvent, samtidig som det vil involvere mange nye sykehus. 
 
Spørsmålet blir hvordan avregningen bør gjøres i år. Det diskuteres mye rundt alternativ 3 og 
alternativ 4. Noen gir støtte til det ene alternativet mens noen støtter det andre. Det vurderes også 
om man kan gå for alternativ 3 i inneværende år og eventuelt neste år ta i bruk alternativ 4. Dette 
utgjør et veldig tydelig signal til sektoren, sykehusene får samtidig en mulighet til å tilpasse seg om 
alternativ 3 implementeres først. Det er en stor og viktig problemstilling hvor det bør være 
forutsigbarhet for sykehusene. Kodingen er også noe som sykehusene helt klart gjør feil, og som de 
selv har vedkjent seg. Uavhengig av avregningsmodell bør Helsedirektoratet ta opp 
grupperingslogikken rundt dette, slik at det ikke er mulig å få døgn-DRG for opphold der 
permisjonstiden er like lang som liggetid. Dette ønsket meldes inn til NPK-team Det sendes ut brev 
om avregning slik at sykehusene kan komme med innsigelser. Et innspill om beregningsmetode fra 
Tove er tidligere blitt tilsendt Helsedirektoratet. Dette vedlegges utgående referat.  
 
Oppfølging: Innspillet om beregningsmetode sirkuleres ved utsending av referatet. Sekretariatet 
følger opp med utvalgsmedlemmer. Helsedirektoreatet melder inn ønske om vurdering av 
grupperingslogikk til NPK-team.   
 
 
17/11400 Vurdering av kodepraksis for opphold i DRG 462A Rehabilitering kompleks 
 
Saken følges opp fra tidligere år. Saken ble først meldt inn av Avdeling finansiering ved 
Helsedirektoratet og først behandlet og avregnet i 2017 og i 2018. Bakgrunnen for saken var at 
analyser av ABF-data for 2016 viste at pasienter bosatt i opptaksområdene til to helseforetak hadde 
en vesentlig høyere andel opphold i DRG 462A Kompleks rehabilitering enn pasienter som hører 
hjemme i andre opptaksområder. Også i DRG 462B Vanlig rehabilitering var aktivitetsratene relativt 
høye for de aktuelle opptaksområdene. Mange av disse oppholdene gjaldt rehabilitering av pasienter 
med muskelsmerter, her definert som opphold med annen tilstand fra M60-M79 
Bløtvevssykdommer. Mer spesifikt gjaldt det revmatisme, fibromyalgi og myalgi. Disse utgjør andre 
pasientgrupper enn de som vanligvis er aktuelle for rehabilitering med innleggelse ifølge ISF-
regelverket. I 2019 ble tre sykehus avregnet. 
 
Til møtet 11. mai har et utvalgsmedlem sendt ut et notat med diskusjonspunkter i saken. Notatet 
gjennomgår endringer og presiseringer i ISF-regelverket for 2019. Er det grunn til å vurdere 
behandlingen annerledes nå enn det som er gjort tidligere? Det diskuteres hvordan man skal ta dette 
med seg i årets saksbehandling. Et annet utvalgsmedlem mener det ikke er noe som endrer 
betraktningene fra i fjor. Det synes ikke helt tydelig at dette behandlingstilbudet nå passer inn under 
rehabilitering som innlagt. Regelendringene skaper litt vanskeligheter med tanke på innleggelse og 
det bør helst komme med noen avklaringer til neste møte fra Helsedirektoratet. 
 
Oppfølging: Det er ønskelig å få presentert tallene for 2019 en ekstra gang til neste møte.  
 
17/5578 Bruk av tilstandskode R52.2 Annen kronisk smerte 
 
Saken gjelder ett sykehus hvor er det utviklet et tilbud med akupunktur registrert med hovedtilstand 
R52.2 Annen kronisk smerte, kombinert med prosedyrekode for akupunktur. Denne saken ble 



behandlet første gang i 2017. Sykehuset har utviklet tilbud særlig til pasienter med brystkreft, som 
erfarer symptomer med smerte, hetetokter, insomnia, fatigue, myalgi, kognitive forandringer og 
polynevropati, jfr. omtale i Avregningsutvalgets årsrapport 2017. For 2017 ble 80 prosent av 
oppholdene avregnet, med begrunnelse at for en vesentlig andel av pasientene var behandlingen å 
regne som utprøvende, ikke etablert. Slik behandling dekkes ikke av ISF. Kontroll av pasientdata for 
2018 viste at smertekodene hos pasienter som fikk akupunktur hadde blitt erstattet med andre, 
fortsatt uspesifikke smertekoder. Disse oppholdene ble anbefalt samme avregning for 2018, som for 
2017, dvs 80 prosent avkortet. 
 
I møtet 11. mai diskuteres fordelingen mellom eksperimentell behandling og smertebehandling. 
Tidligere avregning har som nevnt godtatt 20 prosent av dette. Hvordan er utvalgets kompetanse på 
området? Er dette spesialisthelsetjenestebehandling? Etablert behandling? Det påpekes at det synes 
å være et mer eller mindre eksklusivt tilbud ved dette ene sykehuset. Referansene det vises til kan 
heller ikke ansees som spesielt tunge. Det kan heller ikke sees at saken har endret seg særlig. Det 
påpekes at dette er et prinsipielt spørsmål; akupunktur har f. eks vært akseptert som 
smertebehandling i forbindelse med fødsler. Hvordan er utvalgets kompetanse på området? Det 
diskuteres om det kan være aktuelt å sende brev til anestesilegemiljø og spørre om en vurdering på 
akupunktur-metoden i dette tilfellet.  
 
Det har altså kommet en klage/kommentar fra sykehuset som må behandles. I klagen vises det til 
forskning og dokumentasjon som sykehuset mener er argument for at dette ikke er utprøvende 
behandling. Sekretariatet kommer til å besvare klagen. I svaret påpekes det at AU har behandlet 
saken som rådgivende utvalg og gitt sin anbefaling til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har videre 
lagt utvalgets anbefaling til grunn i sin tilrådning til Helse- og omsorgsdepartementet om ISF-
avregning. Uansett er endelig årsavregning for ISF 2018 avsluttet fra departementets side i 
forbindelse med Stortingets budsjettvedtak. Klagen kan sees på som et innspill til hvordan vi følger 
opp denne saken videre. Foreløpig konklusjon er at saken tas opp i Helsedirektoratet, der 
henvendelsen blir oversendt for videre vurdering for årets saksbehandling og ISF 2019. Utfallet av 
dette presenteres på neste møte.  
 
Oppfølging: Sekretariatet besvarer klagen. I svaret påpekes det at AU har behandlet saken som 
rådgivende utvalg og gitt sin anbefaling til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har videre lagt 
utvalgets anbefaling til grunn i sin tilrådning til Helse- og omsorgsdepartementet om ISF avregning. 
Endelig årsavregning for ISF 2018 er avsluttet fra departementets side ifm Stortingets budsjettvedtak. 
Henvendelsen blir oversendt Hdir for videre vurdering for årets saksbehandling og ISF 2019.  
Henvendelsen fra sykehuset og spørsmålet om godkjent behandling tas opp i Helsedirektoratet fram 
til neste møte. 
 
17/5575 Bruk av Z-koder som hovedtilstand ved sirkulasjonssykdommer 
 
Saken følges opp i år. Bakgrunnen for saken var at analyser av ABF-data 2016 viste at pasienter 
bosatt i ett fylke hadde vesentlig flere opphold per 1000 innbyggere i DRG 144 
Sirkulasjonssykdommer ITAD m/bk enn pasienter bosatt i andre fylker. Helseforetaket som har 
opptaksområde i fylket hadde et høyt antall opphold kodet med Z95.X Status med implantater og 
transplantater i hjerte og blodkar. Lignende tendens ble observert ved to andre helseforetak. 
Analyser av ABF-data for 2017 viste at det første helseforetaket fortsatt hadde høyere andel opphold 
med hovedtilstand Z95 i DRG 144, mens de andre sykehusene hadde endret kodepraksis.  
Oppfølgende analyser av ABF-data for 2018 viste at det første helseforetaket fortsatt hadde høyere 
andel opphold med hovedtilstand Z95 i DRG 144. Avregningsutvalget valgte derfor å opprettholde 
anbefaling om avregning etter samme prinsipp og metode som foregående år.  
 
Analyser av ABF-data 2019 viser at helseforetaket igjen skiller seg ut. Samtidig har flere sykehus økt 



bruken av Z-kodene. Avregningsutvalget vurderer flere informasjonsveier for å håndtere den 
systematiske feilkodingen med overdreven bruk av z-koder. Utvalget ønsker å skjerpe nivået på z-
kodingen. 
 
På møtet 11. mai ble det som et innspill i saken presentert generelle analyser på bruk av Z-kode som 
hovedtilstand, blant annet per helseforetak, DRG og hoveddiagnosegruppe. 18 prosent av opphold 
har en Z-kode som hovedtilstand. Trenden er likt fordelt over de regionale helseforetakene, men 
noen sykehus har mer enn andre og det gjelder mange ulike DRGer. Dette har ikke endret seg fra 
2018 og 2019.  
 
Man må gå spesifikt på gitte Z-koder. Det er også om å gjøre å finne korrekt bruk av Z-koder og 
deretter ekskludere disse i en videre granskning. Det er som kjent tilfeller hvor bruk av Z-kode som 
hovedtilstand blir riktig å gjøre, deriblant ved fødsler. Ellers finnes det også trolig noen gråsone-
tilfeller, noe som igjen kan ha betydning for at det er så mye bruk av kodene. Det ligger i alle fall an til 
avregning på opphold med Z95 i HDG 5. Det har tidligere vært diskutert om z-kodebruken bør tas opp 
med fagdirektører i regionale helseforetak og det er et tiltak man kan ha med seg videre. Det 
anbefales å begrense problemstillingen i inneværende år. Samtidig jobbes det med 
innholdsvalidering i NPR hvor spørsmålet om z-koding kan være aktuelt å se nærmere på.   
 
Oppfølging: En arbeidsgruppe bestående av tre utvalgsmedlemmer kommer opp med en bestilling på 
analyser som trengs vurdert ut ifra kapasitet. Derav kan man komme fram til hva som er nødvendig 
for hvordan saken skal avsluttes i inneværende år. 
 
 
15/1804 Valg av omsorgsnivå for søvnutredninger  
 
Saken omhandler omfanget av innleggelser ved søvnutredninger. Et helseforetak som har fått 
avkortning tidligere har i 2019 redusert omfanget av innleggelser ved søvnutredninger. De hadde fra 
før av valgt å legge inn pasienter i stedet for poliklinisk behandling. To andre helseforetak ligger nå 
relativt høyere sammenliknet med tidligere. Brev er sendt ut til de to nye helseforetakene med 
spørsmål om å redegjøre for pasientgruppen. Det ventes på svar for å komme videre i saken.  
 
Oppfølging: Svar avventes. 
 
13/4904 Flere registrerte episoder samme dag  
 
Saken er ikke påbegynt for saksbehandling i 2020, men skal følges opp med samme analyser som i 
fjor. 
 
Oppfølging: Det gjøres analyser tilsvarende de som ble gjort i fjor.  
 
 
 


