
 

 Styrets beretning for 2013 

  
Generalforsamling  
Generalforsamling ble avholdt 18. mars 2013 i forbindelse med DRG-forums årskonferanse på 

Gardermoen. 

.  

Styret  
Roar Juul, Trond Munkejord og Jørn Ovesen var på valg. Ble gjenvalgt.  

 

.  

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, OUS HF  

Medlem: Roar Juul, St. Olavs Hospital HF  

Medlem: Trond Munkejord, Diakonhjemmet Sykehus 

 

 

Revisor:  

Inger Tolebråten. 

 

Valgkomité: Heiko Leuschner og Vinod Mishra.  

 

 

Representasjon/deltagelse i faglige forum på vegne av DRG-forum  
Styret i DRG-forum; Roar Juul og Berit Sannes PCSI-konferansen i 2013 som ble avholdt i 

Helsinki 18. – 21. september 2013. 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. 

 

Aktiviteter i perioden  
DRG-forums årskonferanse  
DRG-forum arrangerte den årlige DRG-konferansen på Gardermoen 18. og 19. mars. Tema var 

administrasjon av utenlandske pasienter, Organisasjonsstruktur NPR, Medisinsk koding, KPP, 

Nytt fra Helsedirektoratet. I tillegg hadde vi Merce Casas fra Spania som hadde foredrag om 

økonomisk krise i Spania og hvordan det påvirket sykehusøkonomien. Det var 131 deltakere 

inkludert styret og foredragsholdere.  



DRG-forums høstkonferanse  
Høstkonferansen 2013 ble arrangert 4. november på Gardermoen med 118 deltakere.  Tema som 

ble belyst på konferansen var; Nyheter og endringer i 2014, Kreftkoding, koding av reoperasjoner 

m.m., NPR data og Avregningsutvalget.  

 

Styremøter  
Det er i løpet av året avholdt 5 styremøter, på Gardermoen og i Oslo, i forbindelse med 

planlegging av DRG-forum og ISF informasjonsmøte. I tillegg har vi hatt møte i Tromsø, Bergen 

og Trondheim.  

 

Styrets arbeid  
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. 

Påmelding og fakturering av konferanser er gjennomgått man mener nå at man er à jour etter 

et større arbeid. 
Nettsiden er gjennomgått og forbedret. Det gjenstår fortsatt noe arbeid for å få en optimal løsning. 

Facebook siden blir også mer brukt nå enn tidligere.  

 

.  

Regnskap  
Regnskap 2013 
Revidert regnskap 2013 og Budsjett 2014 følger vedlagt.  

 

Regnskapsresultatet for 2013 er avlagt med en økning i bankbeholdningen 2013 på kr. 

398 695,26.  

På bankkonto pr 31.12.13 kr. 436 107,40. 

 

Det har vært en stor jobb med å purre på utestående kursavgifter fra høst- og vårkonferansene. 

 

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.  

 

 

Bente Sofie Nessan 

styreleder 


