
Møte om: Avregningsutvalget Referat 
   
 
 
Referat fra møte i Avregningsutvalget 10.september 2020, kl. 10-15. Møtet ble gjennomført via 
Skype. 
 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.  
 
Godkjenning av referat fra møte 18.august 2020 
Referatet ble godkjent.  
 
Forslag til tekniske avregninger 
Forslag til tekniske avregninger ble lagt fram for følgende saker: 
 
19/27629 Behandling av pasienter med fedme i DRG 297  
Konklusjon:  Sekretariatet må gå en ekstra runde mtp inkluderingen av DRG 125O samt 

hvordan oppholdene skal fordeles hos regionene i kalkylen. 
 
19/2881 Utredning av hjertesykdom  
Konklusjon:  Avregningen tas til etterretning. 
 
19/2886 Kodepraksis ved behandling av sykdom i nyrer og urinveier  
Konklusjon:  Avregningen tas til etterretning. 
 

17/11400 Vurdering av kodepraksis for opphold i DRG 462A Rehabilitering 
kompleks.  

Konklusjon:  Avregningen tas til etterretning. 
 
17/5578  Bruk av tilstandskode R52.2 Annen kronisk smerte  
Konklusjon:  Avregningen tas til etterretning. 

 
17/5575  Bruk av Z-koder som hovedtilstand ved sirkulasjonssykdommer  
Konklusjon:  Avregningen tas til etterretning. 
Oppfølging: Sekretariatet må kontakte fagdirektører i RHFene for å få avklart når det kan 

være aktuelt med deltakelse fra AU om denne saken på deres møte. 
 
 
18/1820 Bruk av prosedyrekodene Q*E35 og Q*E30  
Konklusjon:  Avregningen tas til etterretning. 
 

20/3956 DRG 27 Alvorlig traumatisk hjerneskade  
Konklusjon:  Avregningen tas til etterretning. 
 Et utvalgsmedlem har tatt dissens i denne saken i tidligere møte. 
Oppfølging: Oppfølging av denne saken neste år kan medføre tilskrivning til og vurdering av 

avregning for flere sykehus.  
 
20/3958  DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk  



Konklusjon:  DRG for tre opphold som havnet i DRGene 470 eller 477 skal være DRG 452A. 
Med denne endringen tas fremlagt avregning til etterretning.  

 Total anbefalt avregning for blir da -2 285 994,55 kr 
Oppfølging:  Oppfordrer avdeling finansiering til å se på logikken rundt DRG 442. 
 For videre oppfølging av denne saken neste år bør dokumentgjennomgang 

vurderes.  
 
Oppfølgingssaker 
 
17/28390 Vurdering av 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.  



 
I september ble oversikt over andel opphold med permisjonstid 1 døgn av opphold med liggetid 1 
døgn presentert. Dette viser at andelen har gått ned siden i 2018, men det er fortsatt en del tilfeller 
av liggetid=permisjonstid=1. Utvalget anbefaler en innstramming i denne saken med avregning av 
alle som har 1% eller mer i andel opphold med permisjonstid= av opphold med liggetid=1. 
 
Konklusjon:  Anbefaler avregning av de sykehusene med andel over 1%. Opphold med dagkirurgi 
avregnes som gjennomsnittsvekt for dagkirurgi pluss poliklinikk. Opphold uten dagkirurgi avregnes 
som to dagopphold med gjennomsnittsvekt dagmedisin. Opphold med like vekter innlagte og 
dagkirurgi tas ut. Sekretariatet lager forslag til teknisk avregning og sirkulerer denne blant 
utvalgsmedlemmene. 
 
 
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.      
 
Analyser på gjennomsnittstall, liggetid og tilleggstilstander ble presentert. Det bemerkes at ett 
helseforetak trekker opp landsgjennomsnittet i DRG 87. Det diskuteres også hvordan man skal gå 
fram med tanke på teknisk avregning for DRG 475A og 475B. Det er et spørsmål om hva man ønsker 
å oppnå. Det foreslås å gjøre det enkelt ved å regruppere til første tilleggstilstand ettersom det er 
klart at kodepraksisen er feil og at det har pågått slik over lengre tid. Det diskuteres om det er 
enkelte typer pasienter som kan ekskluderes fra oppholdene. Et utvalgsmedlem har et forslag som 
tilsendes sekretariatet etter møtet.  
 
19.august: Beregninger etter bestillinger i forrige møte ble framlagt. Beregningene viste hvordan 
man som alternativ til regruppering kan lage en gjennomsnittlig DRG-vekt for opphold i DRG 475A+B 
basert på blant annet opphold med registrert respiratorbehandling. For videre arbeid må det lages 
en sammenligning av ny og gammel beregning. Finansieringsavdelingen skal komme med innspill til 
beregning.  
 
På avsluttende møte i Avregningsutvalget ble det vurdert hvilken prosentsats som skal brukes for å 
bestemme hvilke sykehus som skal avregnes. Utvalget kom fram til at alle sykehus hvor andelen av 
aktuelle opphold (hovedtilstand =J96) i hver DRG overstiger 1 % avregnes. Det vil i praksis si de aller 
fleste sykehus med aktuelle opphold.  
 
Oppfølging: 
Forslag til tekniske beregninger/alternativer sirkuleres blant utvalget så snart regruppering av 
opphold og tilhørende beregninger er ferdig. 
 
 
15/1804 Valg av omsorgsnivå for søvnutregninger 
Arne er inhabil 
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.  
 
Svar har kommet fra ett sykehus. De mener å ha et annet ansvarsområde på søvnutredninger enn 
det andre sykehus har. Blant annet har de større andel barn. Sykehuset har svart godt for seg. Det 
kan gjøres analyser på aldersfordeling hos HF. 
 
Svar er kommet også fra det andre sykehuset. De mener at oppholdene i all vesentlighet burde vært 
polikliniske pasienter, og at kun de som har medisinsk indikasjon skal være innlagt.  
 
Oversikter lagt fram i møtet viser at andelen opphold som havner i DRG 520 av summen av 520 og 
803R er gått på landsbasis fra 4,2% til 1,8% fra 2018 til 2019. Dette må positivt kommenteres i 
årsrapporten. Det er særlig stor nedgang ved tidligere avregnet sykehus, mens et sykehus har nå 
størst andel DRG 520 i landet unntatt OUS. 
En oversikt over aldersfordeling av pasienter bekrefter svaret fra et an sykehusene der de sier de gir 
helsehjelp til barn i større grad enn andre gjør.  
 



Utvalget anbefaler avregning på samme måte som året før, men for to helseforetak. Et av de 
tilskrevne sykehusene anbefales ikke avkortet. Innleggelser registrert med prosedyrekode AAFX00 
Polygrafi og hovedtilstandskode G47.3 Søvnapne eller R06.5 Munnpusting gruppert til DRG 520 
Obstruktivt søvnapnèsyndrom avregnes ut fra gjennomsnittet ved de institusjonene som ikke skal 
avregnes.  
Beregningen utføres ved å finne andel opphold i henholdsvis DRG 520 Obstruktivt søvnapnèsyndrom 
og 803R Diagnostisk intervensjon ved søvnapnè ut fra summen av opphold i de to DRG-ene.  Andelen 
for landet uten de to som anbefales avregnet er 1%. 
 
Oppfølging: Sekretariatet lager forslag til teknisk beregning og sirkulerer denne i utvalget. 
 
13/4904 Flere registrerte episoder samme dag 
 
Fra årsrapport 2019: 
Denne saken dreier seg om registreringspraksis knyttet til flere legekontakter samme dag. Saken ble 
meldt inn fra Helsedirektoratet første gang i 2012 for ABF-data 2011. Avregningsutvalget anbefalte 
den gang avregning av Oslo universitetssykehus HF (OUS) på bakgrunn av feil registreringspraksis. 
Feilen var i stor grad knyttet til tekniske forhold ved det pasientadministrative systemet. 
Avregningsutvalget har senere fulgt opp saken årlig og har hvert år anbefalt avregning av OUS. 
Helsedirektoratet ønsket i 2018 at Avregningsutvalget skulle gå mer detaljert inn i vurderinger av 
registreringspraksis knyttet til flere legekontakter samme dag for samme pasient. Analyser tydet på at 
registreringspraksis varierer mellom HF, private ideelle institusjoner og private sykehus som RHF-ene 
har kjøpsavtale med.  
For 2018 kommuniserte Avregningsutvalget med flere sykehus om denne saken. Avregningsutvalget 
vurderte hver problemstilling for seg i de ulike hoveddiagnosegruppene, helseforetak for helseforetak, 
med det utgangspunkt at legekontakter innenfor ulike spesialiteter for samme pasient kan godkjennes 
som ulike konsultasjoner, men hvis legekontaktene er innenfor samme spesialitet bør det være én og 
samme konsultasjon og utvalget anbefaler avregning for disse oppholdene. Avregningsutvalget mente 
at det som tidligere har vært en helhetlig tjeneste nå ser ut til å stykkes opp og at de store 
praksisvariasjonene skyldes uklarheter i regelverket.  
Helsedirektoratet ønsket denne saken fulgt opp i år.  Etter analyser av årets tall, kom utvalget frem til 
at det er en gunstig utvikling i saken, men at det blir avregning etter samme prinsipp som i fjor.  
 
Anbefaling: 
For HDG2 Øyesykdommer ble det anbefalt avregning for OUS, Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre 
og Romsdal. Her skal de avregnes til et landssnitt uten de tre sykehusene. 
For HDG5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene ble det bestemt en avregning av OUS ned til et 
landsgjennomsnitt hvor episodene til OUS er ekskludert. 
For HDG3 Øre-nese-hals ble det bestemt en avregning av Molde sykehus ned til et landsgjennomsnitt 
hvor episodene til Helse Møre- og Romsdal er ekskludert. 
Private sykehus: For Medi3 Ålesund ble det anbefalt avregning ut et prinsipp hvor en godkjenner det 
tyngste oppholdet og tar bort den polikliniske konsultasjonen. 
 
Framlagte oversikter over andel flere episoder på samme dag for ulike HDG (2,3,5,6,14 og 30) viser at 

andelene går ned. Det er likevel noe høye andeler i HDG 2 og 5, og disse anbefales 
avregnet etter samme metode som i 2018. Alle over 1% anbefales avregnet. Det 
anbefales ikke avregning i HDG 3. 

 
Konklusjon:  Antall legekonsultasjoner for samme pasient samme dag for tre helseforetak anbefales 

avregnet i til landssnitt uten de tre sykehusene i HDG 2.  
 Antall legekonsultasjoner for samme pasient samme dag for flere helseforetak. 

anbefales avregnet i til landssnitt uten de tre sykehusene i HDG 5.  



Andel på landsgjennomsnittet godkjennes. For de øvrige til det oppholdet med høyest 
DRG-poeng godkjennes, de andre avregnes lik 0. 

 
Oppfølging: Sekretariatet lager forslag til teknisk beregning og sirkulerer denne i utvalget. 

Neste år må vi starte på saken tidligere. 
 
 
 
 
20/3959 DRG 479 Karkirurgisk operasjon 
 
Saken gjelder høye rater i DRG 479 Karkirurgisk operasjon ITAD u/bk i opptaksområdene til flere 
helseforetak. Analyser tyder på at de aktuelle helseforetakene benytter DRG 479O Karkirurgisk 
operasjon ITAD, dagkirurgisk behandling, i mindre grad enn andre helseforetak og at dette bidrar til 
høy rate i DRG 479.  
 
Ved ett helseforetak er det en stor andel pasienter med bosted i eget opptaksområde i DRG 479O. 
Når det kommer til pasienter fra opptaksområdene til andre helseforetak som behandles ved 
helseforetaketer det en mye mindre andel i DRG 479O, og en større andel i DRG 478 Karkirurgisk 
operasjon ITAD m/bk og 479. Tilsynelatende behandles pasienter med lengre reisevei i større grad 
gjennom døgnopphold, mens pasienter med kortere reisevei behandles med dagkirurgi.  
 
I en region behandles de fleste pasientene i DRG 478, 479 og 479O ved to helseforetak. Ved disse 
helseforetakene er det svært få opphold i DRG 479O, og de fleste oppholdene er døgnopphold.  
 
Analyser viser stor økning i DRG 479 ved to helseforetak. Ved ett helseforetak er det en stor nedgang 
i DRG 479, som korresponderer med en stor økning i DRG 478. 
 
Brev sendt til fire helseforetak med forespørsel om en beskrivelse av pasientforløp for denne 
gruppen pasienter og en redegjørelse for valg av omsorgsnivå. Svar er kommet fra alle fire og ble 
presentert i møtet.  
Svarene i brevene forklarer praksis og aksepteres. Årsak til større andel innleggelse noen steder er 
lang reisevei og operasjon sent på dagen med behov for observasjon i noen timer etterpå. Er det 
risiko for blødning vil man ha pasientene i nærheten.  
 
I møtet 19.august ble bruken av DRG 478, 479 og 479O lagt fram. Se presentasjon.  
Det påpekes at reiseveg ikke skal bety noe i disse tilfellene. Prosedyren styrer til DRGene. Utvalget 
ønsker å være konsistent i håndteringen av omsorgsnivå. Flertallet ønsker at det ikke skal tas hensyn 
til reiseavstand i denne saken og dermed vil det ligge an til avregning.     
 
To forslag til beregninger: 

1 Se på andelen 479O opp mot 478 og 479 i kombinasjon 
2 Se på andelen 479O opp mot 489 alene 

For begge de to metodene skal det avregnes mot landsgjennomsnittet uten de sykehusene som skal 
avregnes. Bør i tillegg lage beregninger mer og uten OUS.  
 



I september har et sykehus sendt et brev til utvalget der de påpeker at valg av omsorgsnivå er basert 
i pasientsikkerhet og ikke økonomisk motivert.  
I møte i september ble analyser på liggetid og hovedtilstandskoder presentert. Disse viser at en stor 
andel opphold har to eller flere liggedager. På bakgrunn av dette vil ikke utvalget anbefale avregning i 
denne saken.  
 
Konklusjon:  Avregning anbefales ikke, og saken avsluttes. 
 
Gjennomgang av saker som ikke fører til avregning 
  
20/4286 DRG 217 Sårrev og hustranspl eksl hånd pga traume/sykd i HDG 8 
20/4290 DRG 107 Koronar bypass med komplekse ledsagende prosedyrer eller m/bk 
20/3961 DRG 50 Større plastikkkirurgi etter stort vekttap 
 
Sakene ble overordnet presentert og diskutert.  
 
 
Gjennomgang fra avdeling finansiering 
 
Avdeling finansiering gikk gjennom status for fem kontrollsaker ISF. Dette er enten saker der 
Avregningsutvalget allerede har gjort en faglig vurdering, eller saker hvor problemstillingen er 
av mer teknisk art.  
De orienterte også kort om endringer i aggregeringsreglene for ISF 2021. 
 
 
 


