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1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

 FORMÅL 1.1

Lisensen gjelder bruk av norske DRG-definisjoner (heretter kalt DRG-definisjonene) fra og med 
2016.  
 
Formålet med lisensen er å gi brukere utenfor Helsedirektoratet anledning til å benytte DRG-
definisjonene for legitime formål, uten å påføre brukerne (Lisenstaker) eller Helsedirektoratet 
(Lisensgiver) unødige økonomiske eller administrative kostnader.  
 

 EIERSKAP 1.2

Helsedirektoratet har opphavsretten til og har full råderett over DRG-definisjonene. Dette gjelder 
uavhengig av (i) på hvilken måte eller (ii) fra hvilken kilde DRG-definisjonene er distribuert, 
herunder i tilfeller DRG-definisjonene er distribuert av det nordiske DRG-senteret (Nordic Casemix 
Centre).  
 
Brukerrettigheter som omfattes av denne lisensavtalen fastsettes av Helsedirektoratet. 
 

 GYLDIG LISENSVERSJON FOR ULIKE VERSJONER AV DRG-DEFINISJONENE 1.3

Når Lisenstaker laster ned eller på annen måte tilegner seg eller tar i bruk en ny versjon av DRG-
definisjonene, bindes Lisenstaker av den siste versjonen av lisensavtalen som er tilgjengelig på 
Helsedirektoratets nettsted på det aktuelle tidspunktet. Denne siste versjonen av lisensavtalen 
gjøres da gjeldende for alle versjoner av DRG-definisjonene som Lisenstaker er i besittelse av eller 
anvender. 
 

2. LISENS 

Lisenstaker kan, med de begrensninger som følger av denne lisensen, bruke DRG-definisjonene 

til å: 

 utarbeide og markedsføre DRG-grupperingsprogramvare; 

 videreutvikle eller endre grupperingslogikk til spesifikke formål, herunder for utrednings- og 
forskningsformål eller som grunnlag for utarbeidelse av DRG-endringsforslag til 
Helsedirektoratet.  

 
Lisensen er ikke-eksklusiv, vederlagsfri og uten tidsmessige eller geografiske begrensninger. 
 
Lisenstaker kan ikke sub-lisensiere eller overføre denne lisensen. 
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3. NAVNGIVELSE 

Lisenstaker skal referere til Helsedirektoratet og denne lisensen når DRG-definisjonene 
distribueres til andre virksomheter, herunder når disse integreres i DRG-grupperingsprogramvare 
eller annen programvare. 
 
Lisenstaker skal lenke til denne lisensen eller vedlegge den sammen med installasjonspakken som 
DRG-definisjonene inngår i. 
 
Verken Lisensgivers eller andre bidragsyteres navn eller varemerker skal bli brukt for å gi støtte til, 
for å anbefale eller for å markedsføre lisenstaker eller produkter eller tjenester som benytter DRG-
definisjonene. 

4. FORSVARLIG BRUK 

Lisensen gir ikke rett til å bruke DRG-definisjonene på en måte som kan bidra til å undergrave 
prinsippene for medisinsk koding og øvrig aktivitetsregistrering i spesialisthelsetjenesten, eller 
regelverket for Innsatsstyrt finansiering. 
 
Blant annet er det ikke anledning til å benytte DRG-definisjonene i programvareløsninger med 
funksjonalitet som  

 eksplisitt eller implisitt gir råd om valg av medisinske koder eller andre registreringsvalg 
basert på forskjeller i DRG-grupperingsresultat eller forhold som helt eller delvis kan 
avledes av dette; 
 

 bytter om på medisinske koder automatisk eller basert på brukerinput for å avgjøre hvilke 
kombinasjoner som gir høyest poengresultat i DRG-systemet. 

 

5. INNSYNSRETT 

Helsedirektoratet har rett til fullt innsyn i den funksjonalitet som Lisenstakere etablerer i 
programvareløsninger der DRG-definisjonene inngår.  
 
Lisenstakere som tar DRG-definisjonene i bruk i programvareløsninger skal på anmodning fra 
Helsedirektoratet oppfylle innsynsretten ved å gjennomføre demonstrasjon av relevant 
programvare, eller ved å gi Helsedirektoratet vederlagsfri adgang til installasjon av programvaren 
for det aktuelle undersøkelselsformålet. 
 

6. VIRKNINGER VED BRUDD PÅ LISENSEN 

Lisensen er betinget av at Lisenstaker oppfyller vilkårene i denne lisensavtalen. 
 
Lisenstakers brudd på denne lisensen innebærer at lisenstakers rett til å bruke DRG-definisjonene 
umiddelbart og uten varsel opphører. Lisenstaker skal ved slikt brudd, umiddelbart og uten varsel, 
treffe de tiltak som er nødvendige å bringe krenkelsen til opphør. Fordi retten til å bruke DRG-
definisjonene opphører, må lisenstaker stoppe all form for bruk av DRG-definisjonene i kraft av 
lisensen. 
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7. ANSVARSFRASKRIVELSE 

DRG-definisjonene er «som de er», og kan inneholde feil og utelatelser.  
 
Lisensgiver fraskriver seg, så langt det er rettslig adgang til det, ethvert ansvar for feil og mangler 
ved DRG-definisjonene. 
 
Lisensgiver er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som måtte oppstå som følge av 
utnyttelse av DRG-definisjonene. 

8. VALG AV LOV OG VERNETING 

Denne lisensen, inkludert dens inngåelse, og enhver tvist og ethvert krav som oppstår i forbindelse 
med eller relatert til denne lisensen, skal være underlagt norsk rett. Vernetinget skal være 
Lisensgivers alminnelige verneting. Lisensgiver kan velge å fremme krav ved verneting i og/eller, 
hva gjelder de immaterielle rettigheter, under loven til det land der den immaterielle rettigheten 
søkes håndhevet. 

9. HENVENDELSER 

Alle henvendelser vedrørende denne lisensen rettes til Helsedirektoratet v/ Avdeling finansiering 
og DRG på følgende epostadresse: Postmottak.4010FIFI@helsedir.no. 
 
Emnefeltet i eposten skal inneholde emneordet «DRG-definisjoner». 
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