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Referat fra møte i Avregningsutvalget 22.januar 2021, kl. 09.00-15.00. Digitalt møte på 
Skype 

Evaluering av arbeidet i avregningsutvalget i 2020.  
 Dette har vært et spesielt år der alle møter fra mars har vært digitale. Digitale møter 

har fungert bedre enn forventet for de fleste, men fysiske møter er foretrukket når 
det igjen er mulig. 

 Det jobbes mer utenom møtene nå enn tidligere. Dette på grunn av en arbeidsform 
der utvalgsmedlemmer bidrar ekstra på saker der de har spesiell kompetanse.  

 Vi kommer for seint i gang med noen saker, særlig oppfølgingssaker fra tidligere år. 
Det ble hektisk og uoversiktlig mot slutten. Sakene bør ha en første behandling i 
utvalget før sommeren. I flere av disse sakene trenges ikke videre medisinsk 
vurdering, og det bør sees på om flere slike saker kan følges opp direkte fra 
Helsedirektoratet (avdeling finansiering) uten involvering av avregningsutvalget.  

 I noen saker signaliserer utvalget at beregningslogikk for ulike DRGer bør 
gjennomgås. Det er uklart for utvalget i hvilken grad innspillene blir fulgt opp. 

 Nye utvalgsmedlemmer trenger en bratt læringskurve. Det er behov for 
opplæring/innføring til nye medlemmer i utvalget, hjelp til å finne hva man må 
kjenne til av koderegler osv. 

 Det saksadministrative systemet er utdatert, og det kan være vanskelig å henge med 
på utviklingen i sakene. 

 Sekretariatet har fungert godt til tross for utskiftninger i 2020.  



 Årsrapporten var veldig bra. Konsis og godt skrevet. 
 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Presentasjon av avregningsutvalgets medlemmer for 2021-2024 
Bjørn Buan (leder siden 2000) Kommuneoverlege i Surnadal og daglig leder for 

Helsesamarbeidet i Orkdalsregionen 
Halfdan Aass (fra 2012)  Medisinsk direktør, dr. med, Vestre Viken HF 
Wender Figved  (fra 2019) Avdelingssjef og overlege ortopedi, PhD, Vestre Viken HF 
Geir Rørbakken (ny)  Avdelingssjef medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus HF 
Anne Wenche Lindboe (ny) Fagsjef og spesialist anestesi, Diakonhjemmet sykehus 
Erlend Hangaard (ny)  Avdelingsleder og spesialist psykiatri, Oslo universitetssykehus HF 
Tove Bjerkreim  (fra 2018) Overlege anestesi, Helse Stavanger HF 
Alf Henrik Andreassen (ny) Avdelingsdirektør hudavdelingen og revmatologisk avdeling, 

spesialist indremedisin og lungesykdommer, Helse Bergen HF 
Erik Rødevand (fra 2015) Overlege revmatologi, St. Olavs hospital HF 
Arne Seternes (fra 2012) Overlege karkirurgi, St. Olavs hospital HF 
Lisa Steffensen (ny)  Overlege bryst- og endokrinkirurgi, Nordlandssykehuset HF 
Suzana Rosic (fra 2013)  Overlege gynekologi, Finnmarkssykehuset HF 
 
Bjørn informerte litt om oppdraget til Avregningsutvalget 
 
Tilbakemelding på Avregningsutvalgets arbeid med 2019-data  
v/ Fredrik A.S.R. Hanssen, Helsedirektoratet 
Avdeling finansiering er veldig godt fornøyd med arbeidet og engasjementet fra utvalgets og 
sekretariatets side. God saksbehandling og rapportene er gode og grundige.  
 
Viktigheten av å komme tidlig i gang med oppfølgingssakene ble påpekt. Og også de nye sakene. Viktig 
å komme i gang med spørsmål til sektoren tidlig nok. 
 
Avregningsutvalget er best når det er tydelig og konkret. Det er også bra når utvalget kommer med 
konkrete innspill på ulike DRGer, dette er innspill som Helsedirektoratet tar med seg videre. 
 
Endringer i ISF 2020 og evt 2021 v/ Eva Wensaas, Helsedirektoratet 
Presentasjon er vedlagt. 
Redegjorde for ISF-ordningen generelt, beregningsgrunnlag, DRGer og STGer. Beskrev datagrunnlaget 
fra NPR. Utviklingsarbeidet i ISF er et oppdrag fra HOD med sikte på forenkling og forbedring basert 
på forvaltningserfaring. Det innebærer bruk av ny teknologi og effektiv organisering av 
tjenestetilbud. Arbeidet skal understøtte ønsket faglig utvikling.  
Oversikt over endringer i ISF 2020 og for 2021 for somatikk og psykisk helsevern/TSB ble presentert. I 
tillegg ble en liste over tekniske endringer i DRGene gjennomgått både for 2020 og 2021.   
 
Saker meldt inn fra Helsedirektoratet for 2020-data v/ Hanne Lehn, Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet ber avregningsutvalget følge opp saker fra tidligere år etter vanlig praksis. 
Oppfordrer til tidlig start på oppfølgingssaker.  
Saker som ikke lenger trenger medisinskfaglig oppfølging, kan sendes til direkte behandling i 
Helsedirektoratet. 
 
Nye saker: 



 
Sak 1 – Holtermonitorering 
Helsedirektoratet ber AU vurdere om rapportering av aktivitet i tilknytning til Holtermonitorering 
følger samme kriterier på tvers av helseforetak og at innrapporterte kontakter oppfyller kriteriene til 
polikliniske konsultasjoner som kan inngå i ISF. Dersom dette ikke er tilfelle, bes AU vurdere om det 
er grunnlag for avkortning.  
Avregningsutvalget kan vurdere å utvide problemstillingen til å inkludere også andre typer 
langtidsregistrering, som f.eks. 24-timers blodtrykksmåling. 
 
Innspill til saken i møtet: 
Er det gjort undersøkelse på det økonomiske omfanget? Helsedirektoratet svarer at det ikke er gjort 
beregninger på dette ennå, men det trolig ikke være snakk om store beløp. Saken er viktig av 
prinsipielle årsaker.  
Det er viktig å se på hva som skal telle som konsultasjoner; det er en konsultasjon å sette på utstyret, 
på denne skal prosedyrekoden registreres. Det er ikke en egen kontakt at pasienten skal levere tilbake 
utstyret. Det er heller ikke egen poliklinisk kontakt at legen tolker resultatet uten pasienten. Dette 
inngår i prosedyren som er registrert i konsultasjonen der utstyret settes på. Gjennomgang av 
resultat/videre veiledning med pasient er egne konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten hvis dette 
gjøres der. Noen ganger er det fastlege som gjør dette. 
 
Sak 2 – Kraniotomi, DRG 2A og DRG 2B 
Utgangspunktet for denne saken er analyser av KPP-data som avdekket variasjon i DRG 2A Annen 
kraniotomi ved traume og DRG 2B Operasjon for kronisk subduralt hematom. Dette er kompleks 
nevrokirurgi som utføres ved et fåtall sykehus i Norge. Fordelingen mellom andel opphold som havner 
i DRG 2A og 2B er ulik ved disse sykehusene. 
 
Helsedirektoratet ber AU vurdere kodepraksis for aktivitet i DRG 2A og 2B. AU bes vurdere om 
eventuelle feil eller forskjeller i kodepraksis gir grunnlag for avkortning. 
 
Innspill til saken i møtet: 
Her bør ett eller to helseforetak tilskrives med spørsmål om hvordan de skiller akutt/elektivt. Er det 
funksjonsdeling mellom helseforetakene på dette? Hvordan ser det ut om man deler på de ulike 
sykehusene innen helseforetakene?  
Arbeidsgruppen oppfordres til å se på forslag til videre analyser. 
 
Sak 3 – Ambulante konsultasjoner og LAR-behandling 
Helsedirektoratet har fått mange spørsmål om regelverket for ambulante konsultasjoner i psykisk 
helsevern og TSB, og mistenker at det har vært forskjeller i rapporteringspraksis. Ambulante 
konsultasjoner utløser et poengtillegg som gjør det særlig relevant å se på i kontrollarbeidet.  
I 2020 ble regelverket for ambulante konsultasjoner forenklet og tydeliggjort. Ambulante 
konsultasjoner blir nå definert som kontakter med Sted for aktivitet = 4 (Hjemme hos pasienten) eller 
5 (Annet ambulant sted utenfor spesialisthelsetjenesten). Unntak gjelder for enkelte DRG-er. Også 
med de nye reglene er det en betydelig variasjon i aktivitetsdata. Nærmere analyser har avdekket en 
tosidig problemstilling, der også rapportering av LAR-behandling kommer inn.  
Aktivitetsdata fra NPR viser geografisk variasjon i omfanget av ambulante konsultasjoner per 2. tertial 
2020. 
Helsedirektoratet ber AU vurdere kodepraksis for LAR-behandling, og særlig bruken kode Z50.30 ved 
Helse Stavanger HF og Sykehuset i Vestfold HF. AU bes også vurdere årsakene til variasjonen i 
omfang og den sterke veksten i ambulante konsultasjoner ved flere helseforetak, blant annet Helse 
Bergen HF. AU bes vurdere om eventuelle feil eller forskjeller i registreringspraksis gir grunnlag for 
avkortning.  



Den generelle veksten i ambulante konsultasjoner fra 2019 til 2020 kan ha sammenheng med covid-
19. Helsedirektoratet er kjent med at utlevering av LAR-legemiddel i sykehusene har vært redusert på 
grunn av covid-19, og at ruspasienter i større grad har blitt oppsøkt ambulant. Det kan også være større 
ustabilitet i pasientgruppen enn normalt, som krever tettere oppfølging. Dette må det tas høyde for i 
vurderingene. 
 
Innspill til saken i møtet: 
For ambulant virksomhet: etablering av FACT-team.  
For LAR-medikament: ulike organiseringer rundt utdeling av medikamenter.  
Trolig må dette håndteres som to saker; en for utdeling av LAR-medikament og en for ambulant 
aktivitet. Man kan levere ut medikament både i poliklinikken og ambulant 
Arbeidsgruppen ser på utkast til brev sammen med sekretariatet. Brevet kan gjerne gå til flere 
helseforetak, både med høye og lave tall. 
 
Sak 4 – Bruk av Z03-koder 
Det observeres et høyt antall opphold med kode Z03 Medisinsk observasjon og vurdering der 
mistanke om sykdommer og tilstander blir avkreftet som hovedtilstand. De fleste oppholdene er 
polikliniske kontakter, og vanligste DRG er 923O Poliklinisk konsultasjon vedr faktorer som har 
betydning for helsetilstanden/kontakt med helsetjenesten.  
Fire helseforetak skiller seg ut med størst andel av den totale aktiviteten med koden. 
 
AU bes om å vurdere årsaken til den store variasjonen i bruk av Z03-koder. AU bes vurdere om 
eventuelle feil eller forskjeller i registreringspraksis gir grunnlag for avkortning. 
 
Innspill til saken i møtet: 
Stort omfang av opphold, mest poliklinisk. Vanskelig å si mye om aktivitet ettersom hovedtilstand og 
plassert DRG er nokså upresise. Må se mer på hva slags aktivitet dette kan være. Infeksjons- og 
hjertemedisinske avdelinger går igjen, ser det ut til. Er det tilsvarende i 2019? 
Se på fordeling på måneder for å se om dette kan relateres til covid-19. Skille på innleggelser og 
polikliniske konsultasjoner og ta med informasjon om prosedyrekoder og andre tilstander enn 
hovedtilstand. 
Det påpekes at mange koder Z fordi koden oppleves som en god beskrivelse av den kliniske 
situasjonen. Kliniker tenker kanskje annerledes enn det som er tenkt med kodeverket.  
Ligger an til brev til flere sykehus for å gjøre rede for egen praksis. Hvilke pasienter dreier dette seg 
om? Hva er begrunnelsen bak kodebruken? 
Arbeidsgruppen bes å bistå sekretariatet med forslag til videre analyser og til brev til helseforetak. 
 
Sak 5 – DRG 34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk (DRG 35 er den lavere vektede u/bk-DRGen) 
Denne saken har utgangspunkt i avvikende rater for aktivitet i DRG 34 Sykdommer i nervesystemet 
ITAD m/bk. Det er særlig høye rater i to helseforetak sine opptaksområder. 
 
Helsedirektoratet ber AU vurdere årsaker til variasjonen i DRG 34. AU bes vurdere om eventuelle feil 
eller forskjeller i registreringspraksis gir grunnlag for avkortning. 
 
Trengs både mer analysearbeid og utsending av brev. Kan undersøke andel med liggetid=1.  
Hvilke avdelinger som bruker hovedtilstandene i DRG 34. Hvilke avdelinger er berørt og hva slags 
pasientgrupper er det snakk om? Forholdene kan være knyttet til sekundær rehabilitering. Brev først 
og fremst til de to helseforetakene, men også gjerne et referanseforetak.  
Arbeidsgruppen bes bistå sekretariatet med forslag til videre analyser og brev. 



 
Oppfølgingssaker fra tidligere år 
Se fjorårets årsrapport for utfyllende informasjon om sakene. 
 
Sak som ikke ble avregnet i for 2019, men som skal følges opp: 
20/4286 DRG 217 Sårrev og hudtranspl eksl hånd pga traume/sykd i HDG 8 
Denne saken må startes på i neste møte. Bør gjøre analyser på liggetid og tidsfaktor for 
reoperasjoner.  
 
Saker som ble avregnet for 2019 og som skal følges opp videre for 2020-data: 

• 20/3958 DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk  
• 20/3956 DRG 27 Alvorlig traumatisk hjerneskade  
• 19/2886 Kodepraksis ved behandling av sykdom i nyrer og urinveier  
• 19/2881 Utredning av hjertesykdom i DRG 125 og DRG 125O  
• 19/27629 Behandling av pasienter med fedme i DRG 297  
• 18/1820 Bruk av prosedyrekodene Q*E30 og Q*E35  
• 17/5578 Bruk av tilstandskode R52.2 Annen kronisk smerte  
• 17/5575 Bruk av Z-koder som hovedtilstand ved sirkulasjonssykdommer  
• 17/5573 Bruk av hovedtilstandskode J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted  
• 17/28390 Vurdering av kodepraksis ved døgnopphold med permisjoner  
• 17/11400 Kodepraksis for opphold i DRG 462A Kompleks rehabilitering  
• 15/1804 Valg av omsorgsnivå for søvnutredninger  
• 13/4904 Flere registrerte episoder samme dag  

 
Sakene vil bli behandlet videre på møter i vår. 
 


