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Møte om: Avregningsutvalget Referat 
Møteleder: Bjørn Buan  
Dato: 24.1.2019  
Referent: Marte Kjelvik/Morten Støver  
   
Til stede: Bjørn Buan, Kahtan Al-Azawy, Marianne Altmann, 

Arne Seternes, Halfdan Aass, Erik Rødevand, Mette 
Hvalstad, Tove Bjerkreim, Niels Krum-Hansen, 
Fredrik A.S.R. Hanssen, Hanne Lehn, Eva Wensaas, 
Morten Støver, Marte Kjelvik 

 

Kopi til: Suzana Rosic, Stein Olav Gystad  
 

Referat fra møte i Avregningsutvalget 24. januar 2019, kl. 09.30-15.00, Radisson Blu Hotel 
Oslo Airport Gardermoen 

 
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent 
 
Godkjenning av referat fra møte 13. september 2018 
Referatet ble godkjent med en endring.  
 
Administrative saker 
 
01/2019 Tidsplan for arbeidet i 2019 
 
Refereres ikke 
 
02/2019 Regler for godtgjørelse, reiseregninger og habilitet 
 
Refereres ikke 
 
Orienteringssaker 
 
03/2019 Tilbakemelding på Avregningsutvalgets arbeid i 2018  
 
Refereres ikke 
 
 
04/2019 Saker meldt inn fra Helsedirektoratet i 2019 
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Sakene er meldt inn basert på analyser av ABF-data fra 2. tertial 2018. Behandlingen av sakene 
refereres hver for seg under «referatsaker» nedenfor.  
 
 
05/2019 Endringer i ISF 2019 
 
Refereres ikke.  
 
Mer informasjon om ISF finnes her: 
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-
systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf#regelverk-isf-2019 
 
 
06/2019  Oppfølging av tidligere saker 
 
Ingen oppfølgingssaker ble presentert i møtet. 
 
 
Referatsaker   
 
13/4904 Flere registrerte episoder samme dag 

Avregningsutvalget bes følge opp saken på vanlig måte. Det vil fortsatt være mest relevant å 
vurdere flere opphold samme dag innenfor samme HDG, og om kontaktene også er i samme 
DRG og/eller hos lege med samme spesialitet. Det ønskes en nærmere vurdering av følgende 
forhold:  
 
Flere kontakter samme dag i HDG 3: Utvalget anbefalte avkortning for et sykehus i Helse 
Midt-Norge i 2017, men dette kom ikke med i de tekniske beregningene. Avregningsutvalget 
bes vurdere om det er grunnlag for avkortning i 2018.  
Flere kontakter samme dag i HDG 30: Avregningsutvalget fant ikke grunnlag for avregning i 
2017, men ønsker å jobbe videre med problemstillingen for beregningsåret 2018. Denne 
vurderingen støttes. Direktoratet ønsker at utvalget ser nærmere på mulige årsaker til 
variasjonen i behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft, og vurderer om dette 
skyldes forskjeller i registreringspraksis eller forskjeller i innhold eller organisering av 
tjenestene.  
 
18/8615 Klinisk nevrofysiologi 

Et foretak i Helse Vest skal ha rettet feilen i rapporteringen av EMG-undersøkelser i 2017, og 
Avregningsutvalget anbefalte derfor ingen avkortning i saken. Feilen skal derimot være 
gjenopptatt i 2018. Utvalget bes derfor følge saken videre og vurdere om det er grunnlag for 
avkortning for beregningsåret 2018. Utgangspunktet er problemstillingen som ble beskrevet 



 

 3 

i notat av 4. mai 2018 (saksref. 18/1196-4), og de vurderinger som utvalget allerede har gjort 
i saken.  
 

17/11399 Kodepraksis for opphold i DRG 475A Sykdommer i åndedrettssystemet med 
ventilasjonsstøtte 

Helsedirektoraktoratet er kjent med den planlagte dokumentkontrollen og imøteser 
utvalgets vurderinger av denne.  
 
18/1820: Bruk av prosedyrekodene Q*E30 og Q*E35  
 
Denne saken ble meldt inn av Helsedirektoratet i 2017 og behandlet av Avregningsutvalget 
første gang i 2018. Utvalget vurderte kodepraksis ved flere foretak. Gjennom dialogen med 
sykehusene kom det fram at kodereglene på dette området har vært uklare og at relevante 
presiseringer ikke var lagt inn i kodeverket for 2017, kun i kodeveiledningen. Det ble derfor 
ikke anbefalt noen avregning i saken. Basert på foreløpige analyser av aktivitetsgrunnlaget 
for 2018 ønsker vi likevel at Avregningsutvalget følger opp saken i 2018. 
 
For 2018 er både kodeverk og kodeveiledning oppdatert. Per 2. tertial 2018 ser vi at alle 
sykehusene som ble vurdert i fjor, med unntak ett i Helse Sør-Øst, har færre opphold i DRG 
268O og vekst eller stabil aktivitet i DRG 809J. Sykehuset har vekst i begge DRG-er men 
hovedsakelig i DRG 809J. Dette kan tyde på at alle sykehusene er i ferd med å endre 
kodepraksisen iht. kodeveiledningen.   
 
Habilitet: Ingen inhabil 
 
Videre oppfølging:  

• Sekretariatet forbereder brev til ett sykehus i Helse Sør-Øst med de samme 
spørsmålene som ble stilt i fjor til de andre sykehusene. 

 
19/2881  Valg av omsorgsnivå for utredning av hjertesykdom 
 
Analyser av ABF-data for 2018 viste at ett RHF hadde høye rater for opphold 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. 
 
Aktiviteten i begge DRG-ene skjer i all hovedsak ved regionsykehusene eller ved private 
sykehus. Kun et fåtall opphold observeres ved andre sykehus, og disse antas å være 
feilregistreringer. 
 
Analysene viste at andelen utredninger hvor pasientene ble lagt inn ved et sykehus i Helse 
Nord var 87 prosent, landsgjennomsnittet var 29 prosent. Ett av sykehusene i Helse Sø-Øst lå 
også noe høyere enn landsgjennomsnittet, med 47 prosent.  
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Vanligste hovedtilstand på opphold i DRG 125 var I25.1 Aterosklerotisk hjertesykdom og 
R07.4 Uspesifisert brystsmerte. Dette var også tilfelle for nevnte sykehus. Analysene viste en 
tendens til at noen tilstandskoder var hyppigere brukt ved sykehsuet i Helse Nord enn ved 
øvrige helseforetak med aktivitet i DRG 125, bl.a. I.10 Essensiell (primær) hypertensjon, I20 
Angina pectoris og I35 Ikke-reumatiske aortaklaffefeil.  
 
Vanligste prosedyrekode for opphold i DRG 125 var SFN0CB Endovaskulær selektiv koronar 
angiografi. Ved sykehuset i Helse Nord var vanligste prosedyekode FYX10A Venstresidig 
hjertekateterisiering. FYX10A forekom sjelden ved andre helseforetak, dette kan tyde på en 
annen praksis ved det aktuelle sykehuset. Ved det andre sykehuset var vanligste 
prosedyrekode SFN0CB, som ved øvrige helseforetak. 
 
Ved sykehuset i Helse Nord hadde oppholdene i DRG 125 en liggetid på 1-15 døgn, i 
gjennomsnitt 1,9 døgn. For øvrige helseforetak var liggetiden 1-22 døgn, med et 
gjennomsnitt på 2,2 døgn. Totalt 56 prosent av oppholdene ved det aktuelle sykehuset har 
kun én overnatting. Dette var litt høyere enn gjennomsnittet for øvrige helseforetak som var 
54 prosent. 
 
Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget om å vurdere årsaken til den store variasjonen i 
DRG 125, og om eventuelle forskjeller i registreringspraksis eller valg av omsorgsnivå gir 
grunnlag for ISF-avregning.  
 
Sekretariatet ble bedt om å gjøre analyser til neste møtet og forberede brev til de to aktuelle 
sykehusene. 
 
Habilitet: Ingen inhabil 
 
Videre oppfølging: 

• Sekretariatet gjør analyser på ratetall per 1000 innbygger pr bosted per RHF 
• Sekretariatet gjør analyser på Øhjelp vs planlagt 
• Sekretariatet gjør analyser på om disse pasientene har hatt permisjon 
• Sekretariatet forbereder brev til sykehusene med spørsmål om; 

o organisering, reiseavstand, pasientsammensetning og medisinsk praksis. 
o Brukes det pasienthotellet eller sykehotell? 
o Hvorfor legges pasientene inn, hvorfor ikke poliklinisk? 
o Beskrivelse av helsehjelpen pasienten får 

 
 
19/2884  Bruk av tilstandskode P59 Gulsott for nyfødt som følge av andre og 

uspesifiserte årsaker 
 
ISF data per 2. tertial 2018 viste stor variasjon mellom helseforetak i rapportering av 
tilstandskode P59 Gulsott for nyfødt som følge av andre og uspesifiserte årsaker. Analysene 
viste antall opphold per helseforetak hvor P59 er registrert som hovedtilstand eller annen 
tilstand. Analysene viste også andel av oppholdene hvor det samtidig var registrert 
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prosedyrekode QXGX20 Lysbehandling av nyfødte. Også her var det stor variasjon mellom 
helseforetak.  
 
Tre sykehus i Helse Vest og Helse Sør-Øst hadde flest opphold med P59 som hovedtilstand 
eller bitilstand. Sykehusene skilte seg ut både i 2017 og 2018, og det ene hadde dessuten 
hatt en økning siste år.  Ved kun en liten andel av disse oppholdene var det gitt 
lysbehandling mot gulsott. Det var derfor rimelig å vurdere i hvilken grad gulsott hadde vært 
relevant for oppholdet.  
 
Av totalt 6 926 opphold med tilstandskode P59 var 4 510 opphold (65 prosent) registrert 
som kontakt og nesten alle disse grupperte til DRG 915O Poliklinisk konsultasjon vedrørende 
perinatale tilstander uten signifikant prosedyre. De fleste kontaktene i DRG 915O var 
registrert med tilstandskode P59.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt, og skjer vanligvis den 
første uken etter fødsel (i 70 prosent av oppholdene var barnet inntil 8 dager gammelt, 
oftest 5 dager). Grupperingen til DRG 915O ble styrt av pasientens alder i dager, ikke P59. 
Likevel var variasjonen i omfanget av slike kontakter med P59 grunn til å stille spørsmål om 
registreringene, særlig da mange av oppholdene ikke var registrert med lysbehandling.  
Analysene viste også at aktuelle sykehus hadde de høyeste ratene for aktivitet i DRG 915O. 
 
De øvrige 2 416 oppholdene (35 prosent) med P59 var registrert som innleggelse og 
grupperte til døgn-DRG, med størst volum i DRG 391 og DRG 388B. Også blant 
døgnoppholdene var flertallet (64 prosent) registrert med tilstandskode P59.9, i tillegg til 
betydelig andel (33 prosent) med P59.0 Gulsott hos nyfødt i forbindelse med for tidlig fødsel 
og P59.8 Gulsott hos nyfødt som følge av andre spesifiserte årsaker.  
 
Registrering av P59.0 og P59.8 kan gruppere opphold til en DRG med høyere vekt, for 
eksempel DRG 390 Nyfødt, fødselsvekt minst 2500 g, med annet signifikant problem (vekt = 
0,938) istedenfor DRG 391 Frisk nyfødt (vekt = 0,486). Avregningsutvalget har tidligere 
behandlet en sak vedrørende DRG 390 og feil bruk av tilstandskode P59.8 hos nyfødte. I 
denne saken ble aktivitetsgrunnlaget fra Helse Stavanger HF justert ned i 2015 og Vestre 
Viken HF i 2015 og 2016 (saksref. 15/1793 og 16/3860).  I 2017 ble kostnadsvektene for DRG 
390 og DRG 391 satt likt, og avregningssaken ble derfor ikke behandlet videre. I 2018 var 
kostnadsvektene igjen differensiert, slik at en eventuell feilkoding ville kunne ha økonomiske 
konsekvenser. Det er derfor viktig å undersøke kodepraksis på nytt.  
P59.9 var den vanligste koden ved alle sykehus, med unntak av ett.  De aktuelle sykehusene 
hadde alle relativ hyppig bruk av P59.0, og ett også P59.8. 
 
Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget om å vurdere årsaken til variasjonen i bruk av 
tilstandskode P59, og om eventuelle feil i registreringspraksis gir grunnlag for ISF-avregning.   
Avregningsutvalget ønsket å vite mer om saken og ba sekretariatet gjøre analyser til neste 
møte, samt forberede brev til helseforetakene med hyppigst bruk av tilstandskode P59.0. 
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Habilitet: Ingen inhabil 
 
Videre oppfølging: 

• Sekretariatet forbereder analyser med ratetall per sykehus, fordeling på 
omsorgsnivå, bruk av permisjoner og volumtall for totalt antall nyfødte. 

• Sekretariatet lager utkast til brev til aktuelle sykehus med spørsmål om; 
o Vise fordeling innlagte/polikliniske i tabell, spørsmålene dreier seg om 

innlagte. 
o Gjør rede for kodepraksis for innlagte for P59.0 og P59.8 
o Laboratorieverdier, hyppighet og retningslinjer for bruk av lysbehandling. 
o Vurdere egen koding mot nasjonale tall. 

• Sekretariatet finner frem informasjon om tidligere saksbehandling av nyfødtkoder 
(P59.8) 

 
 

19/2886 Kodepraksis ved behandling av sykdom i nyrer og urinveier i DRG 331 
 
Analyser av ISF-data for 2018 viste stor variasjon i aktivitet i DRG 331 Sykdom i nyrer og 
urinveier ITAD >17 år m/bk, tilsvarende variasjon ble ikke observert i DRG 332 Sykdom i 
nyrer. Vanligste hovedtilstand i DRG 331 var T83.0 Mekaniske komplikasjoner ved kateter 
(inne) i urinveier, fulgt av T83.5 Infeksjon og betennelsesreaksjon som skyldes protese, 
implantat og transplantat i urinveier. Ett sykehus i Helse Sør-Øst skilte seg ut ved at vanligste 
hovedtilstand var Z43.6 Ettersyn av annen kunstig åpning for urinvei, selv om T83.0 var en 
del brukt også her. Hovedtilstand Z43.6 var vanligvis registrert ved polikliniske 
konsultasjoner, de fleste i DRG 911O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i nyre og 
urinveier. Det kan derfor være relevant å vurdere begrunnelsen for valg av omsorgsnivå ved 
slike ettersyn. To sykehus i Helse Vest har begge T83.5 som vanligste hovedtilstand i DRG 
331. Det ene sykehuset brukte også tilstandskoden Z43.6 noe.  
 
Høy andel mbk kan reflektere avvikende registrering av annen tilstand og tilstandskoder med 
kompliserende egenskaper. DRG 331 er en uspesifikk DRG (ITAD), og gruppering hit 
avhenger ikke av prosedyrekode. Vurdering av prosedyrekoder kan likevel bidra til å forstå 
eventuelle forskjeller i medisinsk praksis eller koding. Ved sykehuset I Helse Sør-Øst var litt 
over halvparten (53 prosent) av oppholdene i DRG 331 registrert prosedyrekode, den 
vanligste var KAS00K Skifte av nefrostomikateter, ultralydveiledet. Ved Det ene sykehuset i 
helse Vest var vanligste prosedyrekode KCX20 Blærekateterisering og ved det andre KAS00A 
Skifte av nefrostomikateter, røntgenveiledet. 
 
Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget om å vurdere årsakene til variasjonen i DRG 331, og 
om eventuelle forskjeller i registreringspraksis eller valg omsorgsnivå gir grunnlag for ISF-
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avregning. Avregningsutvalget ba sekretariatet følge opp med analyser til neste møte, samt 
forberede brev til sykehusene. 
 
Habilitet: Ingen inhabil 
 
Videre oppfølging: 

• Sekretariatet forbereder analyser på omsorgsnivå, permisjoner, ratetall og liggetid. 
• Sekretariatet forbereder brev til sykehsuene med spørsmål om; 

o Begrunnelse/kriterier for valg av hovedtilstand 
o Valg av omsorgsnivå 
o Pasientforløp 
o 5 vanligste tilleggstilstander 

 
19/3293 NAT-koder for ryggoperasjon 
 
Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse har fått spørsmål fra sektoren om reglene for 
bruk av prosedyrekoder fra kapittel NAT Forskjellige operasjoner i kolumna.  Direktoratet for 
e-helse har svart at NAT koder kun skal brukes når det utføres en vesentlig korreksjon av 
stillingen i ryggsøylen, som ved operasjoner for skoliose (M41) og kyfose (M40), eller der en 
gjør en reell korreksjon ved spondyloistese (M43). NAT kode skal ikke benyttes ved 
operasjon for spinal stenose (M48) eller spondylolistese (M43) uten faktisk korreksjon av 
stilling, eller ved operasjon for «ferske» brudd i ryggen (S22 og S32).  
 
Direktoratet for e-helse presiserte videre:  
 
(…) du finner mer presise koder til bruk for dine eksempler spondylolistese og spinalstenose andre steder i 
kodeverket, og da skal du benytte disse. Ved spondylolistese bruker dere spondylodese-kodene under NAG 
Eksisjon, rekonstruksjon og artrodese av ledd i kolumna. Inngrepet for spinalstenose er vanligvis dekompresjon 
med laminectomi og evt. fjerning av bukende skiver, som dekkes med koder fra kapittel ABC. Brudd kodes fra 
kapittel NAJ.  
 
Det vil som ofte være enkelte unntak og gråsoner som må vurderes faglig i dette feltet, for eksempel om 
bruddbehandlingen kun består i en spondylodese - da skal du bruke en kode fra NAG, og eksempelet ditt om 
spondylolistese med faktisk korreksjon av stilling over." 
 
I ISF-grunnlaget for 1. og 2. tertial 2018 var det totalt 329 opphold med NAT kode. Av disse 
hadde fire opphold kode NAT0* Fjerning av fremmedlegeme fra vev i kolumna eller NAT9* 
Annen operasjon på kolumna. Disse anses ikke relevante for den aktuelle problemstillingen, 
og er derfor ekskludert fra videre analyser.  
 
Omfanget av antall opphold med NAT kode per 2. tertial 2017 og 2. tertial 2018 var klart 
størst ved et sykehus i Helse Sør-Øst og et i Helse Vest, og betydelig lavere ved et i Helse 
Midt. Både To av disse hadde vekst. Spørsmålet er om de med høyt nivå registrerte koden 
ved andre indikasjoner og type inngrep enn det som lå lavt, og om dette var i tråd med 
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kodereglene. Ved det ene sykehuset med høyt nivå var NAT kodene i hovedsak benyttet ved 
operasjoner for skoliose (M41). Dette gjaldt også for det med lavt nivå, selv om omfanget 
her var mindre. Ved det siste NAT kodene oftest benyttet ved operasjoner for andre lidelser i 
ryggsøylen (M48), i tillegg til spondylolistese (M43) og skoliose (M41).   
 
NAT koden var også registrert på opphold med andre hovedtilstander enn de som var 
spesifisert. Ved det ene sykehuset i Helse Sør-Øst inkluderte dette blant annet T84 
Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater, og ved 
sykehuset i Helse Vest blant annet C79.5 Metastase i knokler og benmarg.  
 
NAT kode grupperte opphold til DRG 214A Kombinert fremre/bakre spondylodese (vekt = 
4,833). Alternativ DRG ved bruk av andre prosedyrekoder (eks. NAG) ville oftest vært DRG 
215B Fremre eller bakre spondylodese u/bk (vekt = 2,277). Per 2. tertial 2018 hadde det ene 
sykehuset i Helse Vest totalt 117 opphold i DRG 214A, mot 101 opphold i DRG 215B. De to 
andre hadde en langt mindre andel av opphold i DRG 214A/215B (Det ene: 171/405, Det 
andre: 34/83).  
 
Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget vurdere om NAT prosedyrekoder for ryggkirurgi var 
brukt riktig ved aktuelle sykehus, og om eventuelle feil i registreringspraksis gir grunnlag for 
avkortning. Avregningsutvalget ba sekretariatet følge opp med å skrive brev til sykehusene. 
 
Habilitet: Ingen inhabil 
 
Videre oppfølging: 
 

• Sekretariatet forbereder brev til sykehusene med spørsmål om; 
o Gjør rede for egen kodepraksis (vis til oversikten med prosedyrekoder, tabell 

4 fra innmeldingsnotatet) 
o Få med e-helse sin presisering i brevet 
o Be om begrunnelse for egen kodepraksis 

 
19/3294 Kodepraksis for opphold i DRG 146 Reseksjonsinngrep på rectum m/bk og 

147 Reseksjonsinngrep på rectum u/bk 
 
Det var observert høye rater for opphold i DRG 146 og DRG 147, spesielt i ett fylke, i 
analysene for ISF-data 2018. Det var også observert en høy andel i komplisert gruppe (DRG 
146) ved ett sykehus i Helse Nord, og tre i Helse Sør-Øst. DRG 146 Reseksjonsinngrep på 
rectum m/bk hadde vekt 5,440, og DRG 147 Reseksjonsinngrep på rectum u/bk hadde vekt 
3,348.  
 
Hyppigste tilstandskoder i DRG 146 var C20 Ondartet svulst i rektum (356 opphold), C187 
Ondartet svulst i sigmoideum (25 opphold) og C19 Ondartet svulst i overgang mellom 
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sigmoideum og rektum (21 Opphold). Prosedyrekoder som grupperte opphold til 146 eller 
147 var JGB-koder for rektumreseksjon. Bitilstander avgjorde om oppholdet grupperte til 
146 m/bk eller 147 u/bk.  
 
Analysene viste at det var stor variasjon i antall poeng i DRG 146 mellom fylkene, og i antall 
poeng per 10 000 innbyggere. I et fylke var det kun 2,916 poeng per 10 000 innbyggere mens 
det i et annet var 9,148.  
 
Det var også stor variasjon i andelen opphold i DRG 146 og DRG 147 til sammen som 
grupperes til 146 m/bk. Tabell 9 viste at andelen i DRG 146 ved sykehuset i Helse Nord 
hadde hatt sterk økning fra 2017 til 2018 fra 54,55 % i 2017 til 81,25 % i 2018.  
 
Det ene sykehuset i Helse Sør-Øst hadde hatt en høy andel av de samlede oppholdene i DRG 
146 og DRG 147 i 146 m/bk i både 2017 og 2018. Det samme gjelder, i noe mindre grad, de 
andre i samme RHF. Analysene viste variasjon i bruk av bitilstander ved sykehuset i Helse 
Nord i forhold til andre HF. 
 
Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget vurdere om høy andel og høy rate i DRG 146 
skyldtes feilaktig koding. Spesielt om registrering av andre tilstander ved sykehuset i Helse 
Nord var i henhold til ISF-regelverket og kodeveiledning, men også ved de andre sykehusene. 
 
Avregningsutvalget ønsket å vite mer om saken og ba sekretariatet gjøre analyser til neste 
møte, samt forberede brev til helseforetakene med høy andel i DRG 146. 
 
Habilitet: Ett medlem ble vurdert som inhabil. 
 
Videre oppfølging: 
 

• Sekretariatet gjør analyser på ratetall, geografisk variasjon kan være med å forklare 
tallene. 

• Sekretariatet gjør analyser på krefttilstander i endetarmen. 
• Sekretariatet gjør analyser på liggetidfordeling i kompliserte gruppa vs ukompliserte 

gruppa 
• Sekretariatet forbereder brev til sykehusene med spørsmål om; 

o Gjøre rede for kodepraksis 
o Organisering av tilbudet 
o Pasientforløp 
o Kriterier for bruk av 5 vanligste tilstander som er registrert 

 
 
Neste møte: 
 
Tid:  Torsdag 28. mars, kl. 9.30-15.00 
Sted:  Scandic Hell Hotell, Værnes 


	Referat

