
Møte om: Avregningsutvalget Referat 
   
 
Referat fra hastemøte i Avregningsutvalget 24.september 2020, kl. 15:30-16:30. Møtet ble 
gjennomført via Skype. 
 
17/5573 Bruk av hovedtilstandskode J96 respirasjonssvikt 
   

Sekretariatet har sendt to forslag til teknisk avregning. Utvalget anbefalte forslag 2: 
 
J96 i DRG 87: Alle sykehus med andel opphold på 1% eller mer med 
hovedtilstandskode J96 i DRG 87 skal avregnes. 1% av disse oppholdene skal 
godkjennes i DRG 87, mens de resterende skal avregnes ved å bytte 
hovedtilstandskode J96 med første annen tilstand. 
 
J96 i DRG 475A: Opphold med hovedtilstand J96 i DRG 475A avregnes ved å gi dem 
en vekt lik gjennomsnittsvekt basert på følgende kriterter: alle opphold med 
prosedyrekode GXAV01 (respiratorbehandling INA) hvor alder er over 1 år, liggetid > 
0 og følgende DRGer er ekskludert: 483, 482, 475A og 475B.  
 
J96 i DRG 475B: Opphold med hovedtilstand J96 i DRG 475B avregnes ved å gi dem 
en vekt lik gjennomsnittsvekt basert på følgende kriterter: alle opphold med minst en 
av prosedyrekodene GXAV10 (Noninvasiv behandling med kontinuerlig positivt 
luftveistrykk), GXAV20 (Noninvasiv behandling med bifasisk positivt luftveistrykk) 
eller, (GXAV30 Noninvasiv behandling med nasal høyluftstrømkanyle) hvor alder er 
over 1 år, liggetid > 0 og man kun inkluderer medisinske DRGer. 
 
Etter møtet ble det klart at en godkjenning av andel på 1% i DRG 87 førte til at f.eks. 
kun ett av aktuelle oppholdene ble godkjent i DRG87. Utvalget anbefaler derfor at 
andelen opphold som skal godkjennes skal høynes til 5%. Dette skal gjelde for alle de 
tre aktuelle DRGene: DRG 87, DRG 475A og DRG 46575B. Utover dette anbefaler 
utvalget avregning som beskrevet over i denne saken. 
 

17/28390 Kodepraksis ved døgnopphold ved permisjoner 
  

Sekretariatet har lagt fram to forslag til tekniske beregninger. Utgangspunktet for 
begge beregningene er sykehus med andel på 1% eller større av opphold med 
liggetid=1 som også har permisjonstid=1. Forskjellen på de to beregningene er om 
man "godkjenner" 1% slike opphold eller om man avregner alle ved sykehusene. 
Utvalget anbefalte å godkjenne 1%, og avregne de overskytende.  

 
13/4904 Flere registrerte episoder samme dag 
  

Sekretariatet la fram ny metode for teknisk avregning i denne saken. Den nye 
metoden er basert på at alle sykehus som har 1% eller større andel konsultasjoner for 
samme pasient samme dag innenfor hver av HDGene 2 og 5 skulle avregnes. Denne 
metoden gir et resultat som utvalget er usikker på, og det ble anbefalt å gå tilbake til 
fjorårets beregningsmetode, men kun avregne i HDG 2 og 5 og kun de sykehus som 
ble avregnet for 2018. 

 
19/2881  Spørsmål om utredning av hjertesykdom i DRG125 og DRG125O 
 



Andel opphold med liggetid=1 i DRG 125 av summen av DRG 125 (med liggetid=1) 
og DRG 125O beregnes på landsbasis uten sykehuset som skal avregnes. 
Sykehuset avregnes til landssnittet. De overskytende oppholdene med liggetid 1 i 
DRG 125 får vekt lik 125O. (Opphold i DRG 125 som ikke har liggetid=1 er ikke med i 
beregningene). 

 


