VÅRKONFERANSEN
DAG 1
MANDAG 14.03.16
Presentasjoner:
Hresepter - Gunn Fredriksen, Sykehusapotekene HF
Forskjellen mellom Norsk pasientregister og kvalitetsregistrene - Robert Wiik, Norsk
pasientregister
Kodingsarbeid og finansiering i Irland - Mark O`Connor, Irland
Hvem skal kode? -Silje Adele Angell, Sykehuset Telemark HF
DRG-gruppering - Morten Kristiansen, Sykehuset i Ålesund
Avregningsutvalget - Bjørn Buan, Avregningsutvalget - NY
GENERALFORSAMLING - Møt opp :)
FESTMIDDAG - APERITIF I RESEPSJONSOMRÅDET KL 18.30

DAG 2 TIRSDAG 15.03.16
Fagspesifikke grupper? DRG-forum
Koderegler v/ Gunhild Rognstad avd for helsefaglig kodeverk
ICD-11 v/Olafr Steinum
Finansiering av intensivmedsin, Sidsel Aardal
PCSI Internasjonal konferanse, Mark O`Connor
Kodespørsmål, Øystein Hebnes, avd for helsefaglie kodeverk
Undersøkelse medisinsk koding, Riksrevisjonen, Børre Fylling
Nye prosedyrekoder 2016, Roar Juul

FULLSTENDIG PROGRAM FOR KONFERANSEN HER

I det reviderte programmet er endringene som følger--> Foredragsholder 1 og 2 har byttet plass
på mandag
--> Foredragsholder 5 og 6 har byttet plass
på mandag
Altså mindre endringer.

DRGFORUMS VÅRKONFERANSE 2016
-PÅMELDINGSFRIST 21. FEBRUAR-

Sted: Scandic hotell Nidelven i Trondheim
Tid : 14.mars kl 09.00 til 15 mars kl 14.30 2016

OBS!!!! Se spesielt slutt-tid for konferansen. Grunnet innspill fra våre medlemmer har styret valgt
å sette en tidligere slutt-tid!!

Meld deg på konferansen.
PÅMELDINGSFRIST 21.FEBRUAR

PROGRAM FOR KONFERANSEN HER
PROGRAMMET INNEHAR TEMAER SOM:









Helseregister - Forskjeller på registerne og hva som meldes til NPR
Avregningsutvalget
H-resept - Ny oppgjørsordning
Koding av leger eller kvalifiserte kodere?
Kodearbeid i Irland
Sammenligning av DRG-gruppering nasjonalt og lokalt
Riksrevisjonen
Paneldebatt - Polikliniske intervensjoner UTGÅR GRUNNET REVERSERING AV
ENDRING



Basisopplæring DRG
Kodespørsmål - Direktoratet for e-helse svarer på innsendte kodespørsmål



OBS!!!! Mer info lenger ned på siden OBS!!!!
Nye koderegler 2016 - Kurkode ved koding av kreftbehandling?



o



PCSI Konferanse 2016 i Irland, Dublin

Mark O`Connor

mark.oconnor1@hse.ie

I år har vi gleden av å fortelle at dere blant annet vil få høre Mr. Mark O`Connor på
vårkonferansen. Vi hørte han presentere i Nederland i 2015 og ble meget begeistret over hans
gode evner som foredragsholder, samt hans presentasjon `Mind the gap`som inspirerte og
engasjerte.
Mr. O`Connor er bosatt i Dublin i Irland. Han er medlem av Chartered Institute of Management
Accountants og har jobbet med casemix siden 2001. Han startet på Beaumont Hospital i 2001
men sluttet der i 2002 og fikk eneansvar for Casemix data i Mater Misericordiae Hospital. Her
jobbet han bla med DRG og innvirkningen på sykehusets finansiering, fremmet betydningen av
kodingen blant annet for finansfolk og klinikere. I 2007 sluttet han seg til National Casemix
Programme som har utviklet seg til å bli Health Pricing Office of Health Services Executive.
Denne enheten setter prisene som er basert på de historiske Casemix finansieringsmodellene og
er grunnlaget for aktivitetsbasert finansiering. Han utviklet også et sett med revisjons-filer for å
overvåke sykehusenes koding og er involvert i utdanning av kliniske kodere om den økonomiske
betydningen av registrerte data. Han gjennomfører også revisjoner og tilsyn på sykehus.

!!KODESPØRSMÅL!!
DIREKTORATET FOR E-HELSE SVARER PÅ INNSENDTE
KODESPØRSMÅL!
Kodespørsmål sendes til :
shoeil@sthf.no
Silje Adele Angell

INNEN
Fredag 04.03.16

Benytt anledningen !!!
Generalforsamlingen 2016
Dersom du ønsker å påvirke: MØT OPP på generalforsamlingen!!
Dersom du har forslag til nye styremedlemmer som bør stille til valg, må dette meldes
til valgkomiteen :
Christine.mikalsen@unn.no - Christine Mikalsen
eller
Ove.Joe@gmail.com - Jørn Erik Ovesen

innen 22.02.15
Se saker til generalforsamlingen her

KONFERANSEMIDDAG

Festmiddagen for konferansen avholdes den 14.mars på
konferansehotellet i restaurant Nidelven. Denne restauranten har blant
annet prisvinnende frokost.
For nærmere informasjon: Se program
Dress code: Smart casual

Hjertelig velkommen til faglig påfyll, nettverksbygging og gode samtaler.

(Vi ønsker også å informere om Nordic casemix konferansen på Island 19-20 mai 2016. Norge er
gjennom Nordic casemix centre medarrangør ved årets nordiske DRG-konferanse. Denne
konferansen arrangeres annethvert år og denne gangen på Island.
Registrering og program her)

