
 

 Styrets beretning for 2012 

  
Generalforsamling  
Generalforsamling ble avholdt 5. mars 2012 i forbindelse med DRG-forums årskonferanse på 

Gardermoen. 

.  

Styret  
Trude Fagerli, Sidsel Aardal og Bente Sofie Nessan var på valg.¨ 

Sidsel Aardal og Bente Sofie Nessan ble gjenvalgt, Trude Fagerli valgte å gå ut av styret, og Berit 

Sannes ble valgt inn som nytt styremedlem. 

.  

Styrets sammensetning etter valget  

Leder: Bente Nessan, Helse Nord-Trøndelag HF 

Nestleder: Sidsel Aardal, Helse Bergen HF 

Sekretær: Berit Sannes, UNN HF  

Kasserer: Jørn Erik Ovesen, Sykehuset Innlandet HF  

Medlem: Roar Juul, St. Olavs Hospital HF  

Medlem: Trond Munkejord, Diakonhjemmet Sykehus 

 

 

Revisor:  

Inger Tolebråten. 

 

Valgkomité: Elisabeth Solum og Thomas Lium.  

 

 

Representasjon/deltagelse i faglige forum på vegne av DRG-forum  
Styret i DRG-forum; Roar Juul, Trond Munkejord, Sidsel Aardal, Berit Sannes, Jørn Erik Ovesen 

og  Bente Sofie Nessan deltok på Nordisk DRG-konferanse i Oslo 31.05-1.6 og den 28 PCSI-

konferansen 2012 som ble avholdt i Avignon, Frankrike 17. – 20. oktober. Styret har stort utbytte 

med å delta på PCSI for å følge med på den internasjonale utviklingen av DRG-systemet, knytte 

kontakter med potensielle foredragsholdere til egne seminar,  og å følge opp den internasjonale 

utviklingen med programpunkter på eget seminar. Jørn Erik Ovsen var til stede i Folkets hus 30. 

januar i år da Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Store presenterte sine styringsbudskap, 

politiske mål og forventninger til sykehusene. 

 

Aktiviteter i perioden  
DRG-forums årskonferanse  
DRG-forum arrangerte den årlige DRGkonferansen på Gardermoen 5. – 6.mars.. Som 

foredragsholdere stilte bl.a. Anne-Grethe Erlandsen, direktør for kommunikasjon og samhandling, Sykehuset 

Østfold. Einar Torkilseng, Helsedirektoratet. Jon Magnussen, NTNU. Geir Brandborg, Helsedirektoratet. Olafr 

Steinum, diaQualos.  Øystein Hebnes, Helsedirektoratet. Fredrik A.S.R. Hanssen, Helsedirektoratet. Gaute 

Jørgensen, Lovisenberg sykehus. Trude Fagerli, Deloitte AS. Dag Refvem, Oslo Universitetssykehus HF. Lars 

Rønnigen, Helsedirektoratet. Harald Platou, Oslo Universitetssykehus HF, Sidsel Aardal, Helse Bergen HF. 

Roar Juul, St. Olavs Hospital HF.       Det var 162 deltakere inkludert styret og foredragsholdere. Disse 

deltakerne representerte 36 forskjellige foretak. 



DRG-forums høstkonferanse  
Høstkonferansen 2012 ble arrangert 9. november på Gardermoen med 107 deltakere.  Tema som 

ble belyst på konferansen var; Samhandlingsreformen, Bruk av prosedyrekoder i psykiatrien. 

Prosedyrekodeverk NCMP/NCSP/NCRP, ISF-Nyheter og endringer. 

 

 Styremøter  
Det er i løpet av året avholdt 6 styremøter, de fleste på Gardermoen og i Oslo, et som telefonmøte 

og et møte i Tromsø.  

 

Styrets arbeid  
Vi har sett på muligheten for å få med en norsk representant i arbeidet med ICD-11. 

Utlyst et reisestipende i forbindelse med DRG-forums 10-årsjubileum. 

Ryddet opp i DRG-forums registreringer i Brønnøysundregisteret slik at de nå er i samsvar med 

styrets sammensetning. 

Vi har hatt møter med Helsedirektoratet i forbindelse med våre to konferanser, og styret har lagt 

ned mye arbeid i arrangement og administrasjon av konferansene. 

Fått på plass facebookside for DRG-forum og brukt den til informasjonsdeling. 

 

Nettsiden  
Styret har i løpet av året arbeidet med å legge ny struktur for ny hjemmeside for DRG-forum og å 

få på plass ny påmeldings og fakturaløsning for bruk ved våre konferanser.  Her gjenstår det 

fortsatt noe arbeid for å få en optimal løsning. 

.  

Regnskap  
Regnskap 2012 
Revidert regnskap 2012 og Budsjett 2013 følger vedlagt.  

 

Regnskap 2009 er i balanse, men tallene viser et underskudd på kr 79.867,-  

Beløpet gjelder uoppgjorte inntekter/utgifter fra høstkonferansen 2008.  

Utgående saldo pr. 31.12.2009 er kr 293 877,24  

Dette er i tråd med generalforsamlingens ønske om ikke å øke kontantbeholdningen.  

 

Det er i løpet av året gjort en stor jobb med å purre på utestående fordringer i form av ubetalte 

kursavgifter, dette ser vi nå har gitt et godt resultat. 

 

Styret har så langt det lar seg gjøre lagt møter slik at de sammenfaller med møter og 

arrangementer hvor styrets medlemmer naturlig møter som representanter for foretakene. Dette 

har medført at reisekostnadene for DRG-forum er holdt nede i perioden. Styrets medlemmer blir 

ikke frikjøpt, og arbeid for DRG-forum utføres derfor til dels med støtte og velvillighet fra 

arbeidsgiver, og dels på egen fritid. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjøring til styreleder 

eller øvrige styremedlemmer.  

 

 

Inntekter  
Forumets inntekter stammer i hovedsak fra konferansevirksomhet.  

5. mars 2010  

 

 

Bente Sofie Nessan 

styreleder 


