
 

 Styrets beretning for 2016 

  
Generalforsamling  
Generalforsamling ble avholdt 14. mars 2016 i forbindelse med DRG-forums årskonferanse i 

Trondheim. 

.  

Styret  
Bente Nessan, Sidsel Aardal og Berit Sannes sto på valg. Bente Nessan ble gjenvalgt, og Lill 

Irene Hind og Eivind Dalgård ble valgt inn som nye medlemmer. 

 

.  

Styrets sammensetning etter valget  

Leder: Lill Irene Hind, UNN HF 

Nestleder: Bente Nessan, St-Olafs HF 

Sekretær: Eivind Dalgaard, AHUS HF  

Kasserer: Anita Mellingen, Helse Bergen HF 

Medlem: Roar Juul, St. Olavs Hospital HF  

Medlem: Silje Adele Angell, Sykehuset Telemark HF 

 

Nestleder Bente Nessan har vært sykemeldt siden årskonferansen 2016. For å sikre kontinuitet i 

styrets arbeid ble Sidsel Aardal forespurt om å vikariere, noe hun heldigvis sa ja til.  

 

 

Revisor:  

Inger Tolebråten. 

 

Valgkomité: Inger Marie Haug og Åse Brynjelsen 

 

Representasjon/deltagelse i faglige forum på vegne av DRG-forum  
Styreleder har deltatt på nordisk morbiditetsmøte i Stockholm 20 april og Nord-DRG konferanse i 

Reykjavik 19-20 mai. Hele styret var representert på ISF-informasjonsmøte i juni i Oslo, og på 

internasjonal PCSI konferanse i Dublin. Der var vi også på besøk på Mater hospital, et av de 

største sykehusene i Dublin, og så på hvordan kodearbeidet var lagt opp der. Silje og Eivind holdt 

også foredrag på Healthcare Pricing Office (HPO) i Dublin om DRGforums arbeid knyttet til 

fagspesifikke grupper, websiden vår, konferansene våre og arenaer for kommunikasjon mellom 

koderådgivere på tvers av foretakene i regi av drgforum og utenom. 

 

 

Aktiviteter i perioden  
DRG-forums årskonferanse  
DRG-forum arrangerte den årlige DRG-konferansen i Trondheim 14. og 15. mars 2016. Tema var 

H-resepter, Norsk pasientregister (forskjellen mellom norsk pasientregister og kvalitetsregistrene), 

aktivitetsbasert finansiering i Irland, «Hvem skal kode» - resultater og evaluering av pilotprosjekt 

på Sykehuset Telemark, DRG-gruppering – sammenligning lokalt og nasjonalt, presentasjon av 

avregningsutvalgets arbeid, koderegler for 2016, ICD11, finansiering av intensivmedisinen, 

informasjon om PCSI 2016, kodespørsmål, presentasjon av riksrevisjonens undersøkelse av 

medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten samt nye prosedyrekoder for 2016. Det var 168 

deltagere inkludert styret og foredragsholdere.   



DRG-forums høstkonferanse  
Høstkonferansen 2017 ble arrangert 21. november på Gardermoen med 118 deltakere.  Tema som 

ble belyst på konferansen var; Nyheter og endringer i 2017, innføring av ISF i psykiatri og 

opprettelse av fagspesifikke grupper for koding. 

 

Styremøter  
Det er i løpet av året avholdt totalt 5 styremøter, og 4 arbeidsmøter i forkant av konferansene. 

Møtene er forsøkt lagt opp til tidspunkt hvor vi allerede var samlet, (ISF-møte, Dublin og 

Gardermoen). Har for øvrig hatt et møte i Oslo og et i Tromsø. Resten av møtene har vært 

videomøter pr Skype.  

 

Styrets arbeid  
Mye av styrets arbeid har vært rettet inn mot konferansene. I tillegg har det vært arbeidet med 

hvordan DRG-forum kan tilrettelegge for at kodekontrollere på ulike sykehus kan samarbeide 

mer. Dette kommer til uttrykk i sesjonene «fagspesifikke grupper» på konferansen i høst, og vil 

videreføres i 2017. Det har vært jobbet mye med innkreving av konferansebetalinger og det er i 

dag en sunn økonomi i DRG-forum. 

. 

Regnskap  
Revidert regnskap for 2016 og forslag til budsjett 2017 følger vedlagt. 

 

Regnskapsresultatet for 2016 er avlagt med en økning i bankbeholdningen for 2016 på kr. 187 

486,83. På bankkonto per 31.12.16 kr. 735 951,43. 

 

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

 

Styret merker at økonomien i de fleste helseforetak i liten grad tillater at ansatte kan reise til møter 

og konferanser. Dette har medført at reisekostnader i forbindelse med møter er blitt belastet DRG-

forum. Vi har forsøkt å holde møtevirksomheten lav, og lagt det til fora hvor det er naturlig at 

DRG-forum er representert i utgangspunktet. Mange møter er avholdt som telefon/videomøter. 

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.  

 

 

Lill Hind 

styreleder 


