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Litt om:
Med bakgrunn i Riksrevisjonens 
rapport og diverse innspill m.a. 
fra pressen:

• Hva er andelen av 
kompliserende DRG og hva 
sier det om sykehuset / HF-
ets «tyngde» / «belastning»?

• Er vår måte å sette diagnoser 
og prosedyrer rett og 
fornuftig?

• Hvordan fremkommer data 
og hva kan vi stole på?

• Hvem gjør hva?

Enfant terrible urologic



Vi har en historie å fortelle! 

– men hvem skal fortelle den?



Det nytter ikke å vedta at kidsa skal lære 

koding hvis lærerne henger etter. Det nytter 

ikke å kjøpe kompliserte journalsystemer hvis 

brukergrensesnittet ikke fungerer.





Gjennomgang av kompliserende DRG – hvordan disse 
fordeler seg i HF-ene i Helse Vest

• Tidsperiode fra 1. tertial -2012 t.o.m. 2. tertial 2016

• Totalt omfatter undersøkelsen: 428 392 opphold / 
kontakter

• Hvorav antall u/ kompliserende DRG: 249 140

• Hvorav antall m/ kompliserende DRG: 179 252

– Elektive: 117 858

– ØH: 310 534



Det er ikke jevn fordeling mellom HF-ene (+HDS) med henblikk 
på andel kompliserende DRG – Helse Stavanger har flest:

Andelen i Helse Stavanger har steget med 11,6 %.
Andelen i Helse Bergen har steget med 3,9 %



Det er ujevn fordeling mellom HF-ene relatert til alder med 
henblikk på kompliserende DRG – Helse Stavanger har flest 
kompliserende i barnealderen og fra 40 år +

Andelen med kompliserende DRG i Helse Stavanger er høyest fram til 4 år og fra 40 
år og utover. Fra 70 år og utover stiger forskjellen fra ca. 3 % til ca. 10 %.



Andel opphold med kompliserende DRG fordelt etter innkomstmåte og 
kirurgisk – ikke kirurgisk DRG: Store variasjoner med henblikk på koding. 
Helse Bergen har høyest andel kun på ett område i 2016

Helse Bergen har følgende 
andel med kompliserende 
DRG:

• Elektive – ikke kirurgiske: 
46,9 % (3.plass)

• Elektive – kirurgiske: 39,3 
% (1. plass)

• ØH – ikke kirurgiske: 44,1 
% (4. plass – kun slått av 
Førde)

• ØH – kirurgiske: 50,7 % (2. 
plass – 4,4 % bak HST)



Helse Bergen: Store variasjoner mellom klinikkene med henblikk på andel 
kompliserende DRG

Den store variasjonen –
skyldes det:

• Ulik pasientkategori med 
henblikk på kompliserende 
tilleggs sykdommer, 
tilstander, komplikasjoner 
mv?

• Ulik «kodekvalitet»?

• «Sykdomspanoramet» pr 
se?

Noen fagområder trekkes ut 
for å belyse dette



Kirurgiske enheter i Helse Vest – Andel kompliserende DRG: Store 
variasjoner. HUS holder seg rimelig stabil over tid

Dette viser at HUS har generelt de 
tyngste pasientene – men:

Om dette er et uttrykk for 
«pasienttyngde», så er de kirurgiske 
pasientene i Helse Fonna stadig mer 
kompliserte og «tunge».

Ser man kun på elektive pasienter, så 
har imidlertid Helse Stavanger de mest 
«kompliserte» pasientene de 3 siste 
årene: 

I denne perioden er fordelingen 
følgende:

• SUS: 51 %

• HUS: 49 %

• Haugesund: 44 %

• Førde: 40 %

• HDS: 29 %



Ortopediske enheter i Helse Vest – Andel kompliserende DRG for elektive 
pasienter: Store variasjoner. OT-HUS øker, mens OT-KIH går markert tilbake

Samlet for OT-HUS og OT-
KIH går andelen 
kompliserte DRG for 
elektive pasienter ned fra 
25,3 % til 21,9 %.

For sykdommer i muskel-
skjelettsystemet  (Kapittel 
13) er nedgangen fra 24 % 
til 17 %.

For skader etc. (Kapittel 
19) har andelen økt fra 
37,4 % til 38,9 %  



Medisinske enheter i Helse Vest: Store variasjoner i andel kompliserende 
DRG mellom enhetene. Elektiv og ØH samlet

• Med-HUS har ligget > 70 
% de siste 3 årene.

• Lunge – HUS har falt fra 
70 % til 46 % de 3 siste 
årene.

• Hjerte – HUS har holdt 
seg stabil i underkant av 
60 %. 

• Med-HDS har falt fra 50 
% til 37 % de siste 3 
årene.

• Medisinsk avd. i 
Stavanger har økt fra 44 
% til 76 % på 5 år.



1. FORDELING AV KREFTKIRURGI 
2. KODING AV TRAUMER

Ytterligere to andre eksempel:



Fordeling av kirurgiske kontakter /episoder (KirDRG) 
i 2014-2016 etter opptaksområder og sykehus

Tabellen viser fordeling av 
pasientene (episodene) 
innenfor Helse Vest som 
gjennomgikk et kirurgisk 
inngrep (KirDRG) i forhold 
til behandlende sykehus og 
fra hvilke område de kom 
fra

Gul markering viser hvor 
majoriteten av pasientene 
ble behandlet. 

Fordelingen mellom elektiv og ØH er 
tilnærmet 90 % versus 10 %



Svar fra traumekoordinator i Helse Vest / Helse Bergen 
10. november 2017:

Hei August

• «Som anført har vi startet opp å kontrollere 
traumepasientenes journaler opp mot vårt register og har der 
funnet en del forskjeller både med og uten DRG endring.

• Resultat etter knappe 4 uker er at det er gjennomgått 169 
pasienter (3 måneders pasientproduksjon). Av dem er det 54 
pasienter som har fått korrigert journal/ICD 10 koder. 20 av 
dem har ikke ICD10 endringene som medfører DRG endring, 
men de siste 34 pasientene har medført en kodeendring som 
har gitt en økning av 30,434 DRG tilsvarende  Kr 650 572.»

• (Primært feilkodet: 32 %)



Hva forteller dette oss?:

• Feil «tyngdemåling» av pasientpopulasjonene

• Feil i medisinsk statistikk over aktiviteten i Helse 
Vest

• Store ulikheter mellom sykehusene / HF-ene

• Manglende / tap av inntekter 

Er dette rett???

Legefeil? / Systemfeil?



Hva sier Riksrevisjonen - 1?

Feil i hovedtilstanden, andre tilstander og prosedyrer

Over og underdiagnostisering:

• Om diagnoser: «Feil på første- og andre-tegnsnivå vil i de aller 
fleste tilfeller føre til endringer i DRG-gruperingen som brukes 
til å finansiere helseforetakene. Ofte vil også feil på 
tredjetegnsnivå føre til slike endringer»

• Om dokumentasjon og diagnosesetting: «Tilstandene både er 
tilstrekkelig dokumentert i journalen og korrekt kodet»

• Om prosedyrer: De kirurgiske (NCSP) kodene er som regel 
rette, men en generell underrapportering av de medisinske 
(NCMP)



Hva sier Riksrevisjonen - 2?

Om epikriser:

Diagnoser og prosedyrer i epikriseteksten:

• «I en epikrise bør ikke statistikerens kodetekst brukes, 
men erstattes med behandlerens presise kliniske 
formulering av hvilke tilstander (diagnoser) som har vært 
handtert under oppholdet»

–Hvilke EPJ – system legger opp til at 
dette kan gjøres på en lett måte?



Hva skal legene 
gjøre -1?

Konsekvenser om dette 
ikke gjøres rett:

1. Feil oversikt over 
sykehusets aktivitet

2. Feil inntekt til 
sykehuset

3. Feile styringssignaler / 
parametere
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Oppgaver (forventede):

1. Beskrive / kode rett:
1. Hovedtilstand 

2. Adekvate andre tilstander

3. Prosedyrer 

• Nøyaktig og ha 
betydning / aktualitet

• Presis formulering i et 
«forståelig språk»

2. Undervise, lære opp og 
kontrollere nye 



Hva skal / må legene (og andre behandlere) gjøre 
selv og hva kan andre gjøre mye bedre?

Min mening: 
• Leger (andre) skal beskrive og kode 

det de gjør selv (prosedyrer) f.eks. 
med NCSP / NSMP koder

• De skal beskrive i pasientens journal 
det de gjør, hva som feiler 
pasienten og hva man gjør med 
denne

• Det er et systemansvar at dette blir 
kodet rett i de offisielle statistikker 

• Når man har valgt å ha et 
aktivitetsbasert inntektssystem, så 
er det et systemansvar at det blir 
rett koding og beregning ut fra den 
aktivitet som utføres
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