
 

 Styrets beretning for 2018 

  
Generalforsamling  
Generalforsamling ble avholdt 12. mars 2018 i forbindelse med DRG-forums årskonferanse i 

Tromsø. 

.  

Styret  
Eivind Dalgård, Lill Hind og Bente Nessan sto på valg. Dalgård valgte å ikke ta gjenvalg. Nessan 

kunne ikke ta gjenvalg da hun hadde sittet i 10 år sammenhengende. Lill Hind ble gjenvalgt som 

leder. Styret ønsket å få inn noen med bakgrunn fra psykiatri, og Ingrid Breder Waller ble valgt 

med akklamasjon. Siste medlem ble Jørn Erik Ovesen. 

 

.  

Styrets sammensetning etter valget  

Leder: Lill Irene Hind, UNN HF 

Nestleder: Ingrid Breder Waller, OUS HF 

Sekretær: Karina Teisnes, UNN HF  

Kasserer: Sidsel Aardal, Helse Bergen HF 

Medlem: Roar Juul, St. Olavs Hospital HF  

Medlem: Jørn Erik Ovesen, OUS HF 

 

Revisor:  

Inger Tolebråten. 

 

Valgkomité: Bente Nessan og Fredrik Oma 

 

Representasjon/deltagelse i faglige forum på vegne av DRG-forum  
Årets PCSI-konferanse ble avlyst. 2 av styrets medlemmer valgte å reise på DIPS-forum for faglig 

påfyll. De øvrige medlemmene har ikke deltatt på noe i 2018. 

 

Aktiviteter i perioden  
DRG-forums årskonferanse  
DRG-forum arrangerte den årlige DRG-konferansen i Bergen 12-13 mars 2018. Temaene var en 

blanding av psykiatri og somatikk, blant annet NPR vs fagregistre, utfordringer med journalføring 

og særkoder. Vi hadde tre parallellsesjoner halv dag, psykiatri, fagspesifikke grupper og 

analyse/controllere. Det var 175 deltagere inkludert styret og foredragsholdere, en nedgang på 2 

fra året før. 

 

DRG-forums høstkonferanse  
Høstkonferansen 2018 ble arrangert 26. november på Gardermoen med 162 deltakere inkludert 

styret og foredragsholdere, en oppgang på 32 fra året før. Tema som ble belyst på konferansen 

var; Nyheter og endringer i 2018, avregningsutvalget, overgang døgn-dag med mer. På grunn av 

forfall fra en foredragsholder i siste liten ble programmet litt tynnere enn planlagt. 

 

 

 

 

 



Styremøter  

Det er i løpet av året avholdt totalt 9 styremøter, 6 av disse har vært fysiske møter, hvorav 3 lagt 

til arrangement vi uansett skulle delta på. De resterende møtene har vært avholdt som skype-

møter. 

 

Styrets arbeid  
Som tidligere har hovedtyngden av styrets arbeid vært rettet inn mot konferansene. Arbeidet med 

de fagspesifikke gruppene har lidd under at primus motor for dette arbeidet gikk ut av styret. Vi 

har fått på plass en webløsning for diskusjon i gruppene, men ser at den er lite brukt. For øvrig har 

vi jobbet mot Helsedirektoratet og E-helsedirektoratet, og hatt møte med disse i håp om å til en 

avtale om faglig bidrag til konferansene. Direktoratene ønsker ikke å forplikte seg til noe, men vil 

være villig til å bidra med nytt i regelverkene på høstkonferansen. På vårkonferansen kan de 

kanskje bidra ved konkrete forespørsler. Vi har også sett på muligheten til å melde DRG-forum 

inn i NSH (Norsk sykehus- og helsetjenesteforening). Så langt har vi kun sett litt på hvilke 

områder de kan være til hjelp for oss, samt hvilke kostnader det medfører. 

. 

Regnskap  
Revidert regnskap for 2018 og forslag til budsjett 2019 følger vedlagt. 

 

Regnskapsresultatet for 2018 er avlagt med en økning i bankbeholdningen for 2018 på kr. 

18.765,01. På bankkonto per 31.12.18 kr. 561.489,42. Dette er en beholdning vi må ha for å 

kunne forhåndsbetale for konferansene der det er påkrevd. Vi hadde laget et nullbudsjett for 2018 

men gikk med litt overskudd pga høyere konferanseinntekter og lavere reiseutgifter. Adm utgifter 

ble noe høyere enn budsjettert og skyldes utelukkende utgifter til webplattformen. 

 

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 fra konferansevirksomhet.  

 

 

Lill Hind 

styreleder 


