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Nye saker til vurdering i Avregningsutvalget i 2022:

22/6938 DRG 980H ØH-relaterte muskel- og skjelettilstander uten overnatting
I analyse av ABF-data for 2021 observeres en stor geografisk variasjon i omfanget av opphold i DRG
980H ØH-relaterte muskel- og skjelettilstander uten overnatting.
I opptaksområdet til Sykehuset i Nord-Trøndelag er det over tre ganger så mange opphold i DRG
980H per 1000 innbygger (7,1) som gjennomsnittet for hele landet (2,2) per 2. tertial 2021. Det er
også høye rater i opptaksområdene til Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og
Diakonhjemmet sykehus hvor samtlige overstiger det dobbelte av gjennomsnittet for hele landet.
Opphold som grupperer til 980 DRG-ene er opphold av lengre varighet og oppholdene er høyere
vektet enn de tilsvarende respektive polikliniske DRG-er. Dette bør gjenspeiles i registrering av
tilstandskoder og i eventuelle prosedyrekoder for utredning eller behandling.
Over halvparten av oppholdene i 980H er registrert med M796 Smerte i ekstremitet som
hovedtilstand.
Ikke bare helseforetakene med høy rate i 980H har stort omfang av opphold med M796 som
hovedtilstand. Det er stor variasjonen i bruk av koden mellom helseforetakene.
Kun en liten andel av oppholdene er registrert med prosedyrekoder.
Til vurdering i Avregningsutvalget:

Helsedirektoratet ber AU vurdere kodepraksis for aktivitet i DRG 980H. AU bes vurdere årsakene til
variasjonen i omfang og om eventuelle forskjeller eller mangler i kodepraksis gir grunnlag for
avkortning.
Innspill til saken i møte 11.februar:
Det er godt grunnlag for å undersøke denne problemstillingen.
Er dette et nytt fenomen? Vi trenger å se på data tilbake i tid.
Vi trenger å forstå mer av grupperingslogikken og kostnadsvektene for DRGen. Hva er det ment at
skal havne i denne DRGen, og hvorfor har en så uspesifikk DRG så høy kostnadsvekt? Bruker andre
sykehus en R-kode i stedet, og i hvilken DRG vil i så fall oppholdene havne i da? Hva vil
kostnaddsvekten for andre aktuelle DRGer være? Eira tar med seg henvendelsen tilbake til Avdeling
finansiering for å få noen derfra til å utdype dette på møte 10.mars.
En avklaring på dette vil gjøre det lettere å se om noen utilsiktet koder tilstander feil.
På bakgrunn av 2.tertial-tallene sendes det brev til fire helseforetak.
Møte 10.mars:
Avdeling finansiering i Helsedirektoratet redegjorde for DRG 980H:
Det er krav om at innmåte hastegrad skal være akutt. Denne DRGen har kommet for å favne de
tilfellene der det er uavklarte problemstillinger, og hvor det kreves litt mer utredning enn i en vanlig
poliklinisk kontakt, men hvor man i stedet for innleggelse får gjort det nødvendige poliklinisk. Noen
kommer via akuttmottak og noen ikke. Skal være en annen type pasienter enn de som kommer til
vanlig poliklinikk.
Det ble etterspurt liste over hvilke tilstandskoder som klassifiserer til denne DRGen. Dette
ettersendes.
Etter møtet har vi fått disse ekstra opplysningene:
Øyeblikkelig hjelp løsningen er omtalt i ISF regelverket 2022 kap.8.18, se lenke:
ISF-regelverk 2022.pdf (helsedirektoratet.no)
For litt bakgrunn for øyeblikkelighjelp løsningen, se lenke til grunnlagsdokumentet 2019 som ligger
på hjemmesiden til Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drgsystemet/innsatsstyrt-finansieringisf/ISF_Regelverk_2019%20%E2%80%93%20Grunnlagsdokumentet.pdf?download=false
Det er mange diagnoser som grupperer til 908H ved gitte kriterier, avdeling finansiering har levert
liste over disse..
Det er sendt ut brev til fire helseforetak med følgende spørsmål:





Hvilke pasientgrupper dreier det seg om og hva er pasientforløpet i denne DRGen?
Hvilke avdelinger/enheter er det snakk om? Kan dere utarbeide en oversikt over bruk av
kodene per klinikk, avdeling og seksjon?
Hva er begrunnelsen for kodebruken?
Kan dere, etter beste evne, redegjøre for tidsbruken/oppholdstiden for disse
akuttpasientene?

Der er kommet svar fra et helseforetak som har gått gjennom mange opphold med tilstandskode
M79 på medisinsk avdeling. Det dreier seg i all hovedsak om pasienter som kommer inn med
spørsmål om DVT (dyp venetrombose) og hvor dette avkreftes. Man konkluderer med og
dokumenterer i journal at det er myalgi eller muskulære smerter. De ser at i noen tilfeller burde det
vært benyttet en R-kode (symptom kode) fremfor M79. Dette fordi det ikke er beskrevet i journalen
at dette handler om myalgi eller andre typer muskelsmerter. Hovedtyngden av disse pasientene er
pasienter som kun er i medisinsk akuttmottak mellom en og sju timer. De reiser hjem etter at man
har avkreftet sykdom. De er oftest ikke rapportert med prosedyrekoder siden prosedyrene som blir
gjort er radiologiske og ikke rapporteres til NPR gjennom oppholdene på akuttmottaket.
Avregningsutvalget vurderer at helseforetaket har svart ut forespørselen godt.
Analyser fra data for 2018, 2019, 2020 og 2.tertial 2021 på bruk av tilstandskode M79.6 Smerte i
ekstremitet ble presentert. Det ble også vist rapportert tidsbruk på konsultasjoner samt fordeling av
DRG 980H og tilstandskode M79.6 for helseforetakene i 2.tertial 2021.
Dette er lange konsultasjoner, men det er vanskelig å si hva som er "legetid" og hva som er venting
på undersøkelser.
Avdeling finansiering sier at det er komplisert å lage kode kostnadsvekter for oppholdene.
Kostnadsvekten er nå på 0,101. Dette er basert på gjennomsnitt og komponentene i beregningen er
tid hos lege og røntgenundersøkelser.
Det blir stilt spørsmål om hvorvidt de geografiske forskjellene i DRG 980H er et uttrykk for "penger på
avveie" eller om det er ulik kjennskap til hvordan man skal kode opphold der dyp venetrombose
(DVT) avkreftes. Det bør sendes en henvendelse til Direktoratet for e-helse med spørsmål om
avklaring av hvordan dette skal kodes. Et helseforetak som ikke har stor bruk av tilstandskoden, kan
forespørres om deres kodingsrutiner som referansesykehus.
Wender og Andreas bistår Adrian i utforming av forespørsel tilDirektoratet for e-helse og
referanseforetaket.
Oppfølging:
Forespørsel sendes til Direktoratet for e-helse om hvordan avkreftede DVT skal kodes.
Brev sendes til referanseforetak om deres registreringsrutiner for avkreftede DVT.
Vi venter på svar fra tidligere sendte brev fra tre helseforetak.

22/6941 DRG 701O Kodepraksis ved poliklinisk endoskopi av øvre luftveier
Analyser av data fra de to første tertial i 2022 sees geografisk variasjon i omfang av DRG 701O
Poliklinisk endoskopi av øvre luftveier.
Det er høy forekomst av prosedyrekode DUH02 Rhinofargyngoskopi ved fremre rhinoskopi hos noen
helseforetak. Prosedyrekoden grupperer til DRG 701O. Bruk av DUH02 forutsetter at en undersøkelse
er utført med endoskopi i tillegg til nesespekulum. Det finnes ingen egen kode for fremre rhinoskopi
uten bruk av utstyr for transluminal endoskopi. Prosedyre for fremre rhinoskopi skal derfor ikke
kodes.

Til vurdering Avregningsutvalget:
Helsedirektoratet ber AU vurdere årsaken til den geografiske variasjonen i DRG 701O, og om
rapportering av kode DUH02 i tilknytning til poliklinisk endoskopi av øvre luftveier følger samme
kriterier på tvers av helseforetak. Dersom dette ikke er tilfellet, bes AU vurdere om det er grunnlag for
avkortning.
Innspill til saken i oppstartsmøte 11.februar:
Saken vurderes som aktuell å behandle i Avregningsutvalget.
Det finnes ingen kode for undersøkelse med nesespekulum. Er kode DUH02 brukt kun når det er
brukt rhinofaryngoskopi eller er den også brukt feil når det kun er brukt nesespekulum? Finnes det
prosedyrekoder for mer avanserte prosedyrer enn rhinofaryngoskopi som brukes på andre sykehus?
Er det en omlegging fra bruk av nesespekulum til rhinofaryngoskopi generelt?
Brev bør sendes til fagdirektør i et regionalt helseforetak med spørsmål om hvilken prosedyre som er
utført sammenliknet med det som er registrert. De må også bes om å beskrive hvilke pasienter
tilbudet retter seg mot og om det er en funksjonsfordeling i Helse Nord RHF som kan forklare
forskjellene. Brevet sendes til RHF siden det er svært ulik registreringspraksis ved helseforetakene i
regionen. Kopi sendes til to helseforetak
Videre analyser:
 Se på kodebruken tilbake i tid (2019-2020)
 Alder og kjønn
 Tilstander
 Antall avdelinger (er det få og små fagmiljøer som koder mye av denne prosedyren?)
I videre arbeid kan det være aktuelt å henvende seg til et fagmiljø ved et universitetssykehus
for sammenlikning og kommentere av svar fra Helse Nord.
Møte 10.mars:
Brev er sendt til et RHF med følgende spørsmål:
1. Kan dere redegjøre for hvilke pasientgrupper som får utført denne prosedyren og ved hvilke
avdelinger gjøres dette?
2. Vi ønsker også å vite hvordan prosedyren DUH02 utføres:
a. Hva er kriteriene for å utføre prosedyrekoden DUH02?
b. Hvilke hjelpemidler / utstyr brukes?
c. Benyttes endoskop eller brukes det kun nesespekulum?
d. Hvem utfører selve undersøkelsen (legespesialist, lege, sykepleier?)
3. Funksjonsfordeling:
a. Har alle HF i regionen egen ØNH avdeling / ØNH spesialist/ lege?
b. Er det funksjonsfordeling mellom HF mtp hvilke medisinske tilstander som behandles
hvor innenfor ØNH-fagfeltet?
Det er foreløpig ikke kommet svar på henvendelsen.
Ulike analyser ble presentert i møtet:
Bruk av DRG 701O i 2019, 2020 og 2021 ble vist. Det er totalt en nedgang i opphold som grupperer til
denne DRGen, men det er variasjon mellom helseforetakene.
Det ble også vist en fordeling på hvilke avdelinger som rapporterer prosedyrekoden DUH02 ved
helseforetakene. For det meste er det ulike ØNH-avdelinger.
Fordeling på kjønn og alder til pasienter der prosedyrekoden DUH02 er rapportert, viser at det er en
liten overvekt menn og at de fleste pasientene er i midtre aldersgrupper.

Det er mange ulike tilstandskoder som er rapportert på opphold som grupperer til DRG 71O.
Fordeling sees i presentasjonen, og koder i J-kapittelet går igjen.
Det bør sees på hvilket bidrag avtalespesialistene kan ha for ØNH. Det er ulik bruk av
avtalespesialister i landet. Se på DUH02 brukt i akutte kontakter der siden data fra
avtalespesialistene ikke grupperes og får en DRG.
Hvilke andre prosedyrekoder er brukt i denne DRGen?
To andre helseforetak bør også tilskrives med de samme spørsmål som er rettet til RHFet.
Oppfølging:
Avventer svar fra RHF.
Analyser på andre brukte prosedyrekoder (per HF) i DRGen.
Analyser på prosedyrekoder som ligger hos avtalespesialister (har ikke DRG, men akutt).
Tilskrive to nye helseforetak (samme innhold i brev som tidligere).

22/6942 DRG 466 Kodepraksis ved etterbehandling u/ondartet sykdom som
bidiagnose
Utgangspunktet for saken er avvikende rater i DRG 466 etterbehandling u/ondartet sykdom som
bidiagnose. Stor variasjon på tvers av helseforetak, særlig høye rater ved to helseforetak.
Til vurdering i Avregningsutvalget:
Helsedirektoratet ber AU vurdere årsaker til den observerte geografiske variasjonen i DRG 466. AU
bes vurdere om eventuelle feil eller forskjeller i registreringspraksis gir grunnlag for avkortning.
Innspill til saken i oppstartsmøte 11.februar:
Saken vurderes som aktuell å behandle i Avregningsutvalget.
Det er naturlig at det er mer av denne DRGen ved små sykehus enn ved store. Det er snakk om
pasienter som overføres til lokalsykehus etter større operasjoner ved andre sykehus.
Brev bør sendes til to helseforetak med spørsmål om det er noen funksjonsfordeling som kan
forklare forskjellene i rater, hvilke pasientgrupper de har i DRG 466, hvilken etterbehandling
pasientene gis, og hvor de legges inn fra.
Videre analyser:






Hvor skrives pasientene inn fra og ut til?
Liggetid
Tilstandsfordeling (Hovedtilstand og andre tilstander)
Se på hvilke prosedyrer som er utført for pasienten i forkant av innleggelsen
Se på videre forløp for pasienter med store hjerteoperasjoner

Møte 10.mars:
Brev er sent til to helseforetak med følgende spørsmål:
- Er det noen funksjonsfordeling som tilsier at deres helseforetak skal ha høyere rater enn landet
ellers?
- Hvilken behandling har de pasientene som grupperer til DRG 466 hos dere gjennomgått i forkant?

- Hvilken etterbehandling gis under innleggelsen hos dere?
- Hvor legges pasientene inn fra?
Svar er ikke kommet ennå.
I møtet ble det presentert tall på antall opphold i DRG 466 i 2020 og de to første tertialene i 2021,
liggetid for oppholdene og hvor pasienten ble skrevet inn fra. Dette ble fordelt på
rapporteringsenhet. Det er i stor grad helseforetak som er rapporteringsenhet og som opphold
derfor grupperes innenfor, men det er unntak for Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag
der hvert enkelt sykehus er rapporteringsenhet. Det betyr at overføringer mellom sykehus i disse
helseforetakene også vil grupperes som egne opphold.
Det ble også lagt fram mest brukte DRG for opphold etter hjerte/kar-kirurgi som kun utføres på de
store sykehusene. Der kommer DRG 466 høyest, men det er også mange opphold i DRGer som er
mer spesifikke på hjertesykdom.
Variasjonen vi ser kan ha sammenheng om man bruker etterbehandlingsdiagnosen eller
sykdomsdiagnosen. Variasjon i hvordan man oppfatter at kodingen skal gjøres. Tydelig variasjon i
liggetid. De med lang liggetid burde ha vært kodet med de komplikasjoner de har hatt.
Det er mulig at kodehjelpen burde ha formulert veiledningen på dette området bedre. Kanskje er det
for få opphold totalt sett som havner i DRG 466?
Oppfølging:
Vi avventer svar fra to helseforetak.
Skrive anbefaling til kodehjelp v/Direktoratet for e-helse om presiseringer på bruk av koder.

Oppfølgingssaker fra tidligere år

21/4749 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.
Til avklaring i Avregningsutvalget:
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 covid19. 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.
På grunn av kapasitetsutfordringer i sekretariatet og sakens kompleksitet ble det ikke gjort
tilstrekkelig med analyser og korrespondanse til at det kunne konkluderes i saken i 2021. Saken skal
derfor følges videre i 2022
Videre analyser og tilskrivning vil dreie seg om å undersøke om det er feil rapportering av
tilstandskoder for utdeling av LAR-medikament ved fire helseforetak, og om aktivitet uført av
kommunalt ansatte er med i rapporteringen av ambulant aktivitet ved noen foretak.
Møte 11.februar:
Analyser på ratetall for ambulante konsultasjoner samt utvikling i bruk av Z50.30 som
hovedtilstandskode ble presentert i møtet. Saken ser først og fremst ut til å være en utredningssak
så langt framfor avregningssak.
Bruken av Z50.30 som annen tilstand er mye lavere i 2021 enn den var i 2020.
Mange har nok ikke fått med seg at kommunalt ansattes bidrag i FACT-team ikke skal rapporteres til
NPR, men det kan være forskjeller her. Avregningsutvalget kan vurdere å skrive brev hvor regler
klargjøres, og det spørres om praksis. Adressert til de med avvikende mønster, samt til by og distrikt.
Oppfølging:
Analyser der vi ser på ambulante konsultasjoner begrenset til psykosepasienter må gjøres.
Undersøke rater på særtjenestegrupper i LAR.
Utforme brev til helseforetakene.

21/4750 DRG 34 Sykdommer i nervesystemet ITAD m/bk
I datagrunnlag for 2020 observeres det avvikende rater for aktivitet i DRG 34 Sykdommer i
nervesystemet ITAD m/bk for Vestre Viken HF, St.Olavs hospital HF og Sykehuset Østfold HF.
Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget vurdere årsaker til variasjonen i DRG 34. Utvalget ble også
bedt om å vurdere om eventuelle feil eller forskjeller i registreringspraksis gir grunnlag for avkortning.
Fra årsrapport 2021:
Analyser av datagrunnlaget finner at det er svært høye rater for Vestre Viken HF og noe høyere rater
enn landssnittet for St.Olavs hospital HF og Sykehuset Østfold HF. DRG 35 er korresponderende DRG
u/bk. De tre helseforetakene har også høy andel m/bk når man ser på fordelingen mellom DRG 34 og
DRG 35. Analyser av liggetid viser ingen tydelige ulikheter mellom helseforetakene. Vestre Viken har
litt høyere andel ø-hjelpsopphold i de to DRGene enn landet ellers.
De mest brukte hovedtilstandskodene i DRG 34 i landet er:

R29.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til nervesystemet og muskelskjelettsystemet (17%)
R29.6 Falltendens ikke klassifisert annet sted (11%)
R41.0 Uspesifisert desorientering (8%)
R41.8 Andre og uspesifiserte symptomer og tegn med tilknytning til kognitive funksjoner og
bevissthet (7%)
R20.2 Parestesi i hud (6%)
R26.8 Annen og uspesifisert unormal gange og bevegelighet (5%)
For de tre helseforetakene som utvalget har hatt ekstra fokus på i denne saken er det mye av de
samme kodene som er satt som hovedtilstand, men med litt annen fordeling.
Vestre Viken HF, St.Olavs hospital HF og Sykehuset Østfold HF ble tilskrevet med beskrivelse av
forskjeller i omfang. Helseforetakene ble bedt om å redegjøre for to forhold:
Hvilke pasientgrupper er det som har opphold som grupperer til DRG 34 ved deres helseforetak?
Er det noen organisatoriske forhold eller noen funksjonsfordeling som tilsier at deres helseforetak
skal ha høy andel m/bk?
Sykehuset Innlandet ble tilskrevet som referansesykehus.
Helseforetakene gjør rede for at det her er snakk om pasienter som er til utredning med
sammensatte og diffuse symptomer. De er i all vesentlighet knyttet til geriatri og hjerneslag.
Pasientene er multimorbide og skrøpelige eldre.
Helseforetakene meddelte at de kan tilstrebe mer spesifikk koding av hovedtilstand der det er mulig.
Ingen av helseforetakene pekte på organisatoriske forhold som skal tilsi at de skal ha flere pasienter
som havner i en DRG med kompliserende faktorer.
Avregningsutvalget mener at helseforetakene svarte godt for sin praksis, men det forklarer ikke at
helseforetakene skal ha andre rater enn resten av landet. Men dersom man skal kunne anbefale en
avregning i denne saken, måtte det baseres på en journalgjennomgang der dokumentasjon i journal
sammenholdes med hvilke koder som er satt.
Anbefaling fra årsrapport 2021:
Det anbefales ikke avregning i denne saken. Saken følges videre i 2022 med vurdering av om det er
nødvendig med en journalgjennomgang.
Møte 10.mars:
Analyser med tall for de to første tertial i 2021 viser en nedgang i andel m/bk hos Sykehuset Østfold.
Det er ingen eller liten endring ved to andre helsefoertak. Disse bør følges opp med informasjon om
at det ikke sees forbedring.
Det vurderes ikke som nødvendig med journalgjennomgang nå.
Analyser på data for hele 2021 må legges frem når det er tilgjengelig.
Oppfølging:
Analyser for hele 2021.
Brev til to helseforetak med informasjon om at det ikke sees forbedring.

20/4286 DRG 217 Sårrev og hudtransplantasjon eksl hånd pga traume el sykd i HDG 8

Saken ble meldt inn i 2020. Analysene viste høy aktivitet i DRG 217 hos henholdsvis St. Olavs hospital
HF og Vestre Viken HF. Begge foretak hadde høye ratetall (antall opphold per 10 000 innbyggere).
Aktivitetsvolumet var i seg selv lite, men DRG 217 har høy vekt og på bakgrunn av dette var det viktig
å undersøke årsaker til variasjonen. Rapporterte hovedtilstander viste at oppholdene i stor grad
gjaldt komplikasjoner etter kirurgisk behandling.
Utvalget har tidligere kommet fram til at tallene i dette tilfellet var såpass små og pasientgruppen
såpass heterogen at det var vanskelig å peke på klare mønster i aktiviteten. Kan også skyldes naturlig
variasjon. Kan være behov for dokumentkontroll for å kunne belyse eventuelle forskjeller i klinisk
praksis.
Anbefaling fra årsrapport 2021:
Det er ikke godt nok informasjonsgrunnlag for noen avregning. På grunn av stor variasjon i data vil
Avregningsutvalget og Helsedirektoratet fortsette å følge opp saken ved neste års saksbehandling.
Variasjon hos helseforetakene kan skyldes uklarhet rundt bruken av operasjonskodene. Det er
fortsatt aktuelt med dokumentkontroll, men det avventes presiserende informasjon før dette
eventuelt kan igangsettes. Det etterlyses en klargjøring fra Direktoratet for e-helse som sammen med
Helsedirektoratet, bør oppklare regler og kodepraksis på området.
Møte 10.mars:
Volumtall og ratetall for DRG 217 for de to første tertial 2021 og 202 ble lagt fram.
Det må avklares om det skal gjøres en journalgjennomgang hos ett til to helseforetak. Kanskje dette
kan gjøres som en mindre stikkprøve?
Hva kan være kriteriene for opphold som skal revideres gjennom en journalgjennomgang.
Oppfølging:
Se på muligheter for journalgjennomgang.

20/3958 DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk
Denne saken ble første gang behandlet og foreslått avregnet i 2020, deretter ble det gjort en
journalgjennomgang ag anbefalt avregning i saken i 2021.
Aktiviteten i DRG 442 Operasjoner etter skade ITAD m/bk gjelder i hovedsak operasjoner for
komplikasjoner etter medisinske eller kirurgiske inngrep, med vanligste hovedtilstand fra ICD-10kapittel T81-T88. Det er også en del opphold der sår eller andre skader (S-kode) er registrert som
hovedtilstand. Vestre Viken HF har særlig høy andel opphold med S-kode som hovedtilstand. DRG
443 er korresponderende DRG u/bk, det er prosedyrekoder som styrer om et opphold havner i DRG
442 eller DRG 443. Ut fra dette er det ikke avgjørende om man bruker hovedtilstand T81-T88 eller en
gitt S-kode for gruppering til DRG 442/443. Men tilstandskoden kan styre om oppholdet grupperer til
en av de to nevnte DRGene eller ikke.
Ut fra korrespondanse med Vestre Viken HF og vurderingen i avregningsutvalget i 2020, mente
utvalget at helseforetaket hadde påfallende mange opphold i DRG 442 med kort liggetid.
Komplikasjonskode T81x –T88X var brukt som hovedtilstandskode på korte opphold der også
primæroperasjon var utført. Samlekodene for brudd i flere kroppsregioner T00x – T07x / Sxx7 var
brukt som hovedtilstandskode, men skal svært sjelden brukes. Det skal søkes å bruke mer spesifikke

koder. Følgetilstandskode T90x-T98.x var brukt som hovedtilstandskode hvor den spesifikke
følgetilstand skal brukes. Det var også utstrakt bruk av prosedyrekoden QWW99 Annen reoperasjon
etter inngrep på hud uten at tilsvarende komplikasjon var registrert.
Ut fra dette anbefalte avregningsutvalget avregning for ABF 2019 av opphold i DRG 442 ved Vestre
Viken HF med hovedtilstandskode T02x, T92x eller T93x. Hovedtilstandskode ble byttet ut med en
kode som var satt for annen tilstand ut fra anbefaling fra utvalget.
I data for 2020 observeres fortsatt et synkende, men fortsatt høyt antall opphold i DRG 442 ved
Vestre Viken HF. Det sees også en høy andel m/bk. Vestre Viken HF har fortsatt høyere andel
opphold i DRG 442 der det er rapportert kode for følgetilstand som hovedtilstandskode.
For å få bedre innsikt i dokumentasjonen av de rapporterte data, ble det bestilt journalgjennomgang
av alle opphold som var gruppert til DRG 442 og som har liggetid på 10 døgn eller mindre ved Vestre
Viken HF. Journalgjennomgangen ble utført av Logex AS, og rapporten fra gjennomgangen er vedlagt
i denne årsrapporten.
Journalgjennomgangen viste at det er feil valgt hovedtilstandskode eller feil klassifisert
hovedtilstandskode i 74% av de reviderte episodene. Feilene er relatert til feil bruk av koder for
følgetilstander og komplikasjoner og feil bruk av samlekoder. Det manglet i mange tilfeller også
dokumentasjon i journal for de tilstandskodene som er registrert.
68% av de kirurgiske prosedyrene som var registrert var riktig satt etter dokumentasjon i journal. Der
det var registrert feil prosedyrekoder, var det oftest relatert til prosedyrekoder for reoperasjon og
åpen eksplorasjon av bløtdeler.
Ved ny gruppering av oppholdene etter revisjonen var det kun 15% av oppholdene som fortsatt
grupperte til DRG 442. De andre oppholdene fordelte seg på mange ulike DRGer, og summen av ISFpoeng ble mer enn halvert.
Anbefaling fra årsrapport 2021:
Avregningsutvalget anbefaler at oppholdene som har vært revidert i journalgjennomgangen ved
Vestre Viken HF avregnes til den DRG de grupperes til etter revisjon.
Møte 10.mars:
Tall for de to første tertial i 2021 viser at det er stor endring i rapporteringen fra Vestre Viken HF. Det
er færre opphold som grupperer til DRG 442 og det er ingen opphold i DRGen som er rapportert med
T93 som hovedtilstandskode i 2021.
Det er ingen andre helseforetak som utpeker seg så mye at det er aktuelt med ytterligere
dokumentkontroll i saken.
Oppfølging:
Analyser på endring i bruk av prosedyrekoder og tilstandskoder samt liggetid når data for hele 2021
foreligger.

18/1820

Bruk av prosedyrekodene Q*E30 og Q*E35

Saken ble meldt inn i 2017, først behandlet i 2018 og fulgt opp siden. Saken førte til avregning i 2020.
Den har omhandlet vurdering av kodepraksis ved kirurgisk fjerning av ondartet svulst i hud, med
særlig henblikk på variasjon i helseforetakenes bruk av kodene Q*E30 Eksisjon av kirurgisk arr og
Q*E35 Rekonstruksjon ved huddefekt (….) etter kirurgi eller skade.

Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget vurdere om nevnte koder brukes i tilfeller hvor kodene
Q*E10 Eksisjon av hudlesjon skulle vært benyttet. Dette er avgjørende for om oppholdet grupperes
til DRG 268O Plastiske operasjoner på hud og underhud, dagkirurgisk behandling eller 809J Eksisjon
eller destruksjon av hudlesjon.
I behandlingen av saken har det blitt utført analyser og brevkorrespondanser med berørte sykehus.
Over tid har flere helseforetak endret kodepraksis i henhold til endringer i kodeveiledning. Hos
Sykehuset i Østfold HF har det vært uforholdsmessig mange aktuelle opphold i DRG 268O og på
bakgrunn av pågående dataanalyser har det derfor vært behov for ytterligere korrespondanse med
helseforetaket som del av saksbehandlingen. I 2019 uttrykte svaret tvil om korrekt koding i denne
saken. Helseforetaket beskrev sviktende tilgang til relevant informasjon utenfor egen organisasjon,
eksempelvis kodeveiledning ved rekonstruksjonsinngrep etter hudkreft. Avregningsutvalget
oppfatter at prosedyrekodeverket er tilstrekkelig entydig.
På grunn av utilstrekkelig informasjonsgrunnlag ble det i 2020 gjennomført dokumentkontroll hos
Sykehuset Østfold HF. Kontrollens viktigste funn var at 36 av 50 opphold endret DRG som følge av
revisorenes endringer og at kun 49% av prosedyrene var korrekt valgt og riktig klassifisert. 31 av 94
kirurgiske prosedyrer opprinnelig rapportert var dokumentert, men feil klassifisert. Totalt medførte
dokumentkontrollen en reduksjon på -1,597 ISF-poeng. Dette utgjør en reduksjon på 16 prosent av
den samlede verdien de 50 oppholdene opprinnelig hadde før revisors endringer som følge av
gjennomført dokumentkontroll. Det vises til Avregningsutvalgets årsrapport for 2019 og 2020 for mer
informasjon om tidligere saksbehandling.
Saken ble fulgt opp i 2021 med nye analyser for 2020-data. Tall viste at aktuelle opphold hadde
avtatt betraktelig hos Sykehuset i Østfold HF. Sykehuset Østfold HF hadde totalt sett noe mindre
aktivitet i DRGene 268O og 809J i 2020 enn i 2019. Andelen i DRG 268O av totalen i de to DRGene var
nærmest halvert.
Sørlandet sykehus hadde omtrent doblet sin andel DRG 268O. Det gjaldt også OUS, men totalt antall
opphold hadde der gått ned.
Sørlandet Sykehus HF ble tilskrevet med spørsmål om bakgrunnen for det økte volumet, om bruk av
kodene Q*E30 og Q*E35 og om behandling som kirurgisk fjerning av ondartet svulst er organisert på
en annen måte enn hos andre helseforetak. Sørlandet sykehus HF mente å ha kodet etter riktig
klinisk praksis og ønsket utvikling, men Avregningsutvalget fant ikke tilstrekkelig dokumentasjon i
svaret på dette og anbefalte derfor avregning.
I etterkant, etter å ha gått igjennom ratetall mot slutten av saksbehandlingen, viste det seg at et
annet opptaksområde også lå høyt, men Avregningsutvalget rakk ikke å få gjort en tilstrekkelig
saksbehandling for dette helseforetaket i 2021.
Møte 10.mars:
Det ble lagt fram tall på antall opphold i helseforetakene i DRG 268O og 809J for de to første tertial i
2020 og 2021. Avregnede Sørlandet sykehus ligger forholdsvis likt mellom årene totalt, men har
"flyttet" opphold fra DRG 268O til DRG 809J.
Tall som viser opphold med prosedyrekoder QxE30 og QxE35 i DRG 268O i 2020 og 2021 viser at
Sørlandet sykehus har en merkbar nedgang i antall slike opphold fra 2020 til 2021. Et annet
helseforetak sin økende tendens fra 2020 bekreftes i 2021-data.
Det kan være nyttig å få se ratetall for 2019, 2020 og 2021 når årsdata for 2021 foreligger. Det er
også gunstig å skille på de private sykehusene for å se hvilke tjenester de bidrar på. Videre kan det
sees på prosedyrekode for plasikkirurgi.

Oppfølging:
Hente ut rater for 2019, 2020 og 2021.
Lage oversikter med fordeling på private sykehus.
Analyser på prosedyrekode for plastikkirurgi.

17/5573 Bruk av hovedtilstandskode J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert
annet sted
Saken ble behandlet første gang av Avregningsutvalget i 2014. Avregningsutvalget har anbefalt
avregning i saken i flere år, og kodepraksisen har vekslet mellom bedring og forverring.
Problemstillingen i denne saken er feil bruk av kode J96 Respirasjonssvikt, ikke klassifisert annet sted
som hovedtilstand.
Avregningsutvalget mente at det i henhold til gjeldende kodeverk ikke hadde blitt kodet riktig
hoveddiagnose for opphold i DRG 87 Respirasjonssvikt & lungeødem ekskl ved hjertesvikt hos en
rekke sykehus. Kode J96 skal vanligvis ikke brukes som hovedtilstand hvis man kjenner årsaken til
respirasjonssvikten, slik som for eksempel kols, pneumoni, lungekreft eller andre sykdommer.
Helsedirektoratet ba Avregningsutvalget om å følge opp saken i 2020 med en utvidet problemstilling.
Det innebar at feil bruk av hovedtilstand J96 har blitt undersøkt i flere DRGer utover DRG 87.
Etter flere analyser og vurderinger har utvalget valgt å fokusere i tillegg på DRG 475A Sykdommer i
åndedrettsorganer med ventilasjonsstøtte og DRG 475B Sykdommer i åndedrettsorganer med PEEP
support ettersom disse DRGene inneholdt størst volum av feilkodede inneliggende opphold.
For ABK-data for 2019 ble det anbefalt avregninger i DRG 87, 475A og 475B. I 2020 i DRG 87 og 475A.
DRG 475A: Oppholdene avregnes ved å ta gjennomsnittlig vekt av alle opphold med prosedyrekode
GXAV01 Respiratorbehandling INA hvor alder >1 år, liggetid >0 og følgende DRGer er eksludert; DRG
483, 482, 475A og 475B.
DRG 475B: Oppholdene avregnes ved å ta gjennomsnittlig vekt av alle opphold med en av tre
prosedyrekoder hvor alder >1 år, liggetid >0 og følgende DRGer er eksludert; DRG 483, 482, 475A og
475B samt medisinske DRGer. Prosedyrekodene er GXAV10 Noninvasiv behandling med kontinuerlig
positivt luftveistrykk, GXAV20 Noninvasiv behandling med bifasisk positivt luftveistrykk og GXAV30
Noninvasiv behandling med nasal høyluftstrømkanyle.
Oppholdene i DRG 87 avregnes ved å regruppere oppholdene med første av andre tilstander som
hovedtilstand og J96 som annen tilstand.
For alle tre DRGer har det blitt vurdert at opphold med andre tilstand i M- og G-kapittelet
ekskluderes i avregningsgrunnlaget. For saksbehandlingen i 2021 har i tillegg opphold med tilstander
i Q-kapittelet også blitt tatt ut av avregningsgrunnlaget. Dette er gjerne medfødte tilstander som
etter diskusjon i utvalget er vurdert til at kan ha innvirkning på respirasjonen.
En andel på 5 prosent av aktuelle opphold med J96 som hovedtilstand godkjennes.
Møte 10.mars:

Antall opphold i 2020 og 2021 med DRG 87 og med hovedtilstandskode J96 ble presentert. Det er en
nedgang for mange, men Vestre Viken, Ahus og OUS utpeker seg med størst nedgang.
For DRG 475A og J96 er det også generell nedgang med tydeligst effekt ved Vestre Viken. For DRG
475B og J96 sees det samme med tydelig nedgang for Vestre Viken og Sykehuset Vestfold.
Det kan fortsatt være grunnlag for avregning i denne saken, men vi må se nærmere på
avregningsmetodikken. Det må sikres at den tilstandskoden som velges fra annen tilstand er en kode
som kan være hovedtilstand. De oppholdene som etter en omkoding havner i DRG 470, må få en
liten minimumsrefusjon.
Etter hvert som antallet går ned kan det tenkes at vi har vært litt for strenge. Eventuelt kunne det
vært en journalgjennomgang hos 2-3 sykehus (ikke snakk om mange opphold). Kan dette også
eventuelt avdekke om det er nødvendig med en presisering i kodeveiledningen?
Oppfølging:
Ser på om det er grunnlag for journalgjennomgang.

17/11400 Kodepraksis for opphold i DRG 462A Kompleks rehabilitering
Saken ble meldt inn i 2017 av Avdeling finansiering ved Helsedirektoratet og er behandlet og
avregnet hvert år siden.
Bakgrunnen for saken var at analyser av ABF-data for 2016 viste at pasienter bosatt i
opptaksområdene til Sykehuset Vestfold HF og Sykehuset Innlandet HF hadde en vesentlig høyere
andel opphold i DRG 462A Kompleks rehabilitering enn pasienter som hørte hjemme i andre
opptaksområder. Også i DRG 462B Vanlig rehabilitering var ratene relativt høye for de aktuelle
opptaksområdene. Mange av disse oppholdene gjaldt innleggelse med 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 ISFregelverket.
Avregningsutvalget ble av Helsedirektoratet bedt om å vurdere hvilken type aktivitet som inngår i
DRG 462A og DRG 462B, og videre vurdere om aktiviteten oppfyller kravene til rehabilitering slik det
står formulert i ISF-regelverkets kapittel 6.12.
Analyser og brevkorrespondanse viste at rehabiliteringstilbudet som gis ikke behøver innleggelse og
kan heller organiseres poliklinisk.
Behandlingstilbudet ble vurdert som en serie av polikliniske konsultasjoner, og det ble anbefalt
regruppering til poliklinisk omsorgsnivå. Oppfølgende saksbehandling og analyser på ABF-data 2019
viste at Sykehuset Vestfold HF hadde bedret sin kodepraksis vesentlig. Nordlandssykehuset HF og
Sunnaas HF hadde fortsatt rapportert uforholdsmessig mange slike opphold.
Avregningsutvalget gikk siden igjennom endringer og presiseringer i ISF-regelverket for 2019.
Utvalget stod fast på at behandlingen i hovedsak er et gruppetilbud. Utvalget gikk igjennom reglene
for registrering av rehabilitering og kom fram til at DRG 462C Rehabilitering, annen blir riktig
gruppering for oppholdene. Utvalget anbefalte at aktuelle opphold for Sunnaas og
Nordlandssykehuset avregnes ned til refusjon lik denne DRGen for ABF-data-2019.

Oppfølgende analyser ble gjort på aktuelle opphold for 2020-data. Tallene viste en god utvikling i
registreringspraksis for flere helseforetak, deriblant Sunnaas. Nordlandssykehuset viser seg å ha
fortsatt mange døgnopphold. Med bakgrunn i ISF-regelverket ble det fastslått at alle helseforetak
med over fem opphold med relevante bitilstander samlet i DRG 462A og 462B skal avregnes ned til
DRG 462C. Det ble sendt ut varsel om dette via brev til alle aktuelle helseforetak, og det ble gitt
anledning til skriftlig tilbakemelding.
Det kom svar fra Sykehuset Telemark HF, Helse Fonna HF, Sykehuset i Vestfold HF, Diakonhjemmet,
Sørlandet Sykehus HF samt en henvendelse til kodehjelp hos Direktoratet for e-helse fra Sunnaas
sykehus. Sørlandet Sykehus HF ønsket i tillegg å få utlevert oppholdsliste med oversikt over de
aktuelle oppholdenes koding. Dette for å kunne foreta en intern gjennomgang av oppholdene.
Det ble ikke funnet grunnlag i svarene for å endre på avgjørelsen om avregning.
Følgende helseforetak ble foreslått avregnet: Sunnaas sykehus, Stiftelsen Betanien Hospital Skien,
Diakonhjemmet sykehus, Akershus universitetssykehuset HF, Sykehuset Innlandet HF, Helse Bergen
HF, Nordlandssykehuset HF, Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset i Vestfold HF, Revmatismesykehuset,
Helse Møre og Romsdal HF og Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus.
Avregningsutvalget anbefalte at opphold i DRG 462A og 462B med koder for andre tilstander som
startet på M6 eller M7 bløtvevssykdommer ble avregnet til refusjon lik DRG 462C for alle
helseforetak med over fem opphold samlet i DRGene.
Møte 10.mars:
Det ble presentert tall for antall opphold per helseforetak i DRG 462A og 462B for 2020 og 2021. Det
sees en nedgang i antall opphold på nasjonalt nivå, og spesielt hos to helseforetak som tidligere har
blitt avregnet i flere runder.
Det har kommet klager på beregningsmetoden som er benyttet i 2021.
Det er utarbeidet et notat på saksgang og avregningsmetodikk fra et utvalgsmedlem. Dette ble
presentert i møtet. Notatet oversendes til Avdeling finansiering der vi også ber dem om å klargjøre
oppdraget for 2022. De vil inviteres med inn i et senere møte.
Oppfølging:
Sende notat til Avdeling finansiering der vi også ber dem om å klargjøre oppdraget for 2022. De vil
inviteres med inn i et senere møte.

