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Hvorfor stiftet vi DRGforum, og hva var tanken bak 
opprettelsen?
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Tilbakeblikk før 1.juli1997
• Internasjonal DRGkonferanse arrangert i Oslo 

1995

• ISF somatikk innført 1.juli 1997

• Mange opphold manglet diagnosekode

• Friske nyfødte skulle registreres med egen 
avdelingskode

• Dialysebehandling – én serie hvor antall 
dialyser var markert i liggedagsfeltet, ikke en 
kontakt pr besøk



1997-2001

• DRG-logikk, fastsetting av vekter var «black
box»

• 1999 første norske versjon av DRG-grouper

• Nylig gått fra ICD-9 til ICD-10

• NCSP ble innført innført

• Aktører: Sosial- og Helsedep, SINTEF-Unimed

• Informasjonsdeling via internett – beskjedent 
omfang



DRG-kryp 



2002 - etterlyste
• Informasjon

• Sted for å diskutere utfordringer

• Sted for å lære av hverandre

• Analyser av skjevheter for å kunne gi innspill til 
forbedringer
– Nyfødte

– Gråsone DRG’er

• Mer oppdaterte kostnadsvekter
– Gamle vekter

– Få sykehus i datagrunnlaget



Fokus for DRGforum de første årene

• Alle 5 regioner skulle være representert i styret

• Skulle arrangere 1 konferanse pr år 

• Mange ting som kunne forbedres, DRGforum vil 
være pådriver på vegne av alle sykehusene

• Ønsket å spare opp midler for å kunne kjøpe fri 
10% stilling for en person som kunne jobbe med 
utfordringer og som kunne være pådriver mot 
myndighetene



2002 - 2018

• Sterkere nordisk samarbeid om logikk

• NPR og SINTEF ble del av Helsedirektoratet

• Hdir legger ut mye nyttig informasjon

• Arrangerer informasjonsmøter

• DRGlogikk er tilgjengelig på nettet

• Enklere å gi innspill og stille spørsmål til systemet

• KPP gir oss mer reelle vekter

• ISF-systemet har blitt veldig kompleks (STG, TFG…)

• Blitt mer finansieringssystem

• Gjennomsnitt pas på landsbasis ikke lenger =1,0



Hva er DRGforum idag

• Arrangør av 2 konferanser pr år

• Pådriver overfor myndighetene ?

• 10års jubileum er passert, lyste ut stipend. 
Hva skjedde? 

• Ganske bra overskudd



Hvilke tanker og hvilken strategi 
har styret for DRGforum framover


