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• Avregningsutvalget ble opprettet i 2000

• Rådgivende utvalg for Helsedirektoratet
• Medisinsk kodepraksis

• Utbetalingsgrunnlag

• Medlemmer utnevnes av Helsedirektoratet for perioder på tre år 

• Fordelt i henhold til region

• Ledet av Bjørn Buan (pt kommuneoverlege i Surnadal)



Sekretariat

• Morten Støver (2020)

• Bente Urfjell

• Adrian Tveit Lundemo

• Inger Ellingsen



Bred klinisk sammensetning

• Kardiolog

• Karkirurg

• Revmatolog

• Ortoped

• Anestesileger

• Endokrinkirurg

• Lungelege

• Psykiater

• Gynekolog

• Direktører

• Avdelingssjefer 

• Gastrokirurg

• Nevrolog



Arbeidsform

• Kun digitale møter nå

• Brev til aktuelle foretak

• Underkomiteer

• Dokumentkontroller

• 2019 Plastikkirurgisk avd, Kalnes

• 2020Vestre Viken, Kirurgi og ortopedi

• Habilitet vurderes ved hver sak, protokollføres



Hvem gir oss oppdrag?

• Oppdrag meldt inn fra staten
• Ratetall

• Andre endringer

• Sektoren

• Skyldes endringer
• Nytt tilbud?

• Endret behov?

• Endret organisering?

• Endret registreringspraksis?



Arbeidsform-(1)

• Vurderer de ulike oppdragene/sakene

• Grunnlag for å gå videre?



Arbeidsform-(2) 

• Innhenter supplerende opplysninger fra NPR

• Liggetid

• Bidiagnoser

• Prosedyrer

• Alderssammensetning

• Overflyttinger

• +++

• Gjør analyser

• Grunnlag for å gå videre nå?



Arbeidsform-(3) 

• Sender brev til berørte foretak i nye saker

• Ønsker svar i fra fagansvarlige ved aktuelle enheter
• Beskriv tilbudet

• Svar på spørsmål

• Hva er unikt for dere

• Kan dere svare på hav som er årsaken til at dere skiller dere ut?



Arbeidsform-(4)

• Er det grunnlag for avvikende praksis?
• Bør koder endres?

• Bør kodeveileder endres?
• Tilbakemelding/møte med e-helse

• Ekspertise utenfor utvalget?

• Er det ikke holdepunkt for avvikende praksis?
• Er det grunnlag for avregning?



• Konsensus

Arbeidsform-(5) 



Oppsummering

• Påvist feil i ISF-utbetalinger?

• Er det faglig og teknisk grunnlag for avregning?

• Presedens?

• Avregning i henhold til

• Landsgjennomsnitt uten aktuelle foretak

• Ratetall uten aktuelle foretak

• Endret  DRG



OBS!

• Det er etablert praksis for utvalget å tilskrive helseforetak eller 
institusjoner som vurderes avregnet i ulike saker. Dette gjøres for at 
helsetjenesten skal kunne uttale seg om egne vurderinger og
registreringspraksis. For oppfølgingssaker der utvalget har anbefalt 
avregning tidligere år, vil ikke nødvendigvis helseforetak og 
institusjoner bli tilskrevet eller varslet på nytt ved avregning senere
år



Aktivitetsbasert finansiering for  2019



Sammensetning 2020

• Bjørn Buan,Kommuneoverlege i Surnadal. daglig leder for Helsesamarbeidet i Orkdalsregionen

• Kahtan Al-Azaway Klinikkdirektør Medisinsk klinikk, HUS, Helse Bergen HF

• Marianne Altmann Overlege nevrologi, PhD, Akershus universitetssykehus HF

• Halfdan Aass Medisinsk direktør, dr med, Vestre Viken HF

• Tove Bjerkreim Overlege anestesi, Stavanger universitetssykehus HF

• Petter Bugge Overlege psykiatri, Oslo universitetssykehus HF

• Wender Figved Overlege og avdelingssjef ortopedi, PhD, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

• Niels Krum-Hansen Overlege kirurgi, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

• Suzana Rosic Overlege gynekologi, Kirkenes sykehus, Finnmarksykehuset HF

• Erik Rødevand Overlege revmatologi, dr.med, St. Olavs hospital HF

• Arne Seternes Overlege karkirurgi, PhD, St. Olavs hospital HF



Sekretariat

• Bente Urfjell

• Adrian Tveit Lundemo

• Morten Støver (sluttet i 2020)



2019 Oppsummert (1)

• Alle saker innmeldt av Helsedirektoratet

• Seks nye saker, elleve oppfølgingssaker

• Avregning i 13 av 17 saker
• Hovedtilstand

• Prosedyrekoder

• Omsorgsnivå



Avregning i sum 2019



Dokumentkontroll Østfold sykehus 
DRG 268O

• 50 opphold gjennomgått

• Utført av Analysesenteret etter anbudsprosess





Prosedyrer





Endret DRG hos 72%



DRG 268O

• Siste ord er nok ikke sagt i denne saken
• Vanskelig for enkelte å bruke QxE10, QxE30, og QxE35 riktig

• Ny avregning for ABF 2020
• Sørlandet sykehus



DRG27 Alvorlig traumatisk hjerneskade

• Meldt inn fra Helsedirektoratet

• Analyser gjort på 
• Liggetid

• Prosedyrer

• Vestre Viken



Alvorlig traumatisk hjerneskade (DRG27)



Liggetid DRG 27



Endring over tid



Avregning DRG 27



Permisjon-(omsorgsnivå)

• Vi har tillatt 1% «feil» her

• Avregner alle opphold hvor permisjonstid=liggetid=1



Omsorgsnivå

• Søvnapnø (2015)

• Utredning av hjertesykdom ( 2019)

• Fedme (2019)

• Kompleks rehabilitering (2017)
• Endrete regler, gruppetilbud, dagbehandling, poliklinisk behandling
• +++++

• Karkirurgiske operasjoner, ny sak

• Flere registrerte episoder samme dag (2013)



Omsorgsnivå

• Bør foretakene bestemme dette selv?

• «Lik lønn for likt arbeid»



Avregning liggetid=permisjonstid=1



DRG 442/443



442/443 (2)

• Liggetidsanalyser

• Kort liggetid

• Prosedyrekoder

• Få koder

• Komplikasjonskoder ved kort liggetid og med primæroperasjon

• Samlekoder brukt ved flere brudd

• Følgetilstander brukt i stedet for hovedtilstandsskoder

• Prosedyrekoder uten sammenheng med diagnosekoder



442/443 (3)

• Avregnet på bakgrunn av NPR data

• Skjønnsmessig av åpenbar feilkoding

• Behov for dokumentkontroll, bestilt for 2020



J96 Respirasjonssvikt

• Skal ikke være hoveddiagnose

• Tilskrevne foretak avregnet

• Noe komplisert avregningsmetode
• Gjort rede for i årsrapport

• Saken vil bli fulgt opp
• Dokumentkontroll?

• Endre kodeveileder?



Aktivitetsbasert finansiering for 2020



Sammensetning 2021

• Bjørn Buan (leder) Kommuneoverlege i Surnadal

• Alf Henrik Andreassen Avdelingsdirektør Hudavdelingen og Revmatologisk avdeling, spesialist 
indremedisin og lungesykdommer, Helse Bergen HF

• Tove Bjerkreim Overlege anestesi, Stavanger universitetssykehus HF

• Wender Figved Overlege og avdelingssjef ortopedi, PhD, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

• Erlend Hangaard Avdelingsleder og spesialist psykiatri, Oslo universitetssykehus HF

• Anne Wenche Lindboe Fagsjef og spesialist anestesi, Diakonhjemmet sykehus

• Suzana Rosic Overlege gynekologi, Kirkenes sykehus, Finnmarksykehuset HF

• Erik Rødevand Overlege revmatologi, dr.med, St. Olavs hospital HF

• Arne Seternes Overlege karkirurgi, PhD, St. Olavs hospital HF

• Lisa Steffensen Overlege og seksjonsoverlege bryst- og endokrinkirurgi, Nordlandssykehuset HF

• Halfdan Aass Medisinsk direktør, dr. med, Vestre Viken HF 



Sekretariat

• Bente Urfjell

• Adrian Tveit Lundemo

• Inger Ellingsen



OBS!

• Det er etablert praksis for utvalget å tilskrive helseforetak eller 
institusjoner som vurderes avregnet i ulike saker. Dette gjøres for at 
helsetjenesten skal kunne uttale seg om egne vurderinger og
registreringspraksis. For oppfølgingssaker der utvalget har anbefalt 
avregning tidligere år, vil ikke nødvendigvis helseforetak og 
institusjoner bli tilskrevet eller varslet på nytt ved avregning senere
år



Oppsummert 2020

• Fem nye saker, 14 «gamle saker»
• Avregning i ti saker

• Helsedirektoratet leverte alle sakene

• En sak fra psykisk helsevern og rus

• Feil i valg av hovedtilstand ved ikke-kirurgisk helsehjelp

• Feilkoding ved kirurgi

• Feil tolkning av regelverket for Aktivitetsbasert finansiering



Avregning i sum ABF 2020



Feil bruk av Z03-koder

• Økt forekomst i 2020

• Feilkoding i samband med covidregistering



OUS har 37% av tilfellene



DRG 442/443 forts

• Utført dokumentkontroll ved Vestre Viken

• Logex AS 

• Feil i 74% av tilfellene







LAR og ambulante konsultasjoner



LAR (2)



LAR

• Ingen konklusjon, kompleks sak, covid?



Framover

• Hyppigere dokumentkontroller?

• Flere saker fra psykisk helse

• Ratetall, avvikende praksis


