Styrets beretning for 2017
Generalforsamling
Generalforsamling ble avholdt 16. mars 2017 i forbindelse med DRG-forums årskonferanse i
Tromsø.
.

Styret
Roar Juul, Anita Mellingen og Silje Angell sto på valg. Mellingen og Angell valgte å ikke ta
gjenvalg. Roar Juul ble gjenvalgt. Nye medlemmer Karina Teisnes og Sidsel Aardal.
.
Styrets sammensetning etter valget
Leder: Lill Irene Hind, UNN HF
Nestleder: Bente Nessan, St. Olavs Hospital HF
Sekretær: Eivind Dalgaard, AHUS HF
Kasserer: Sidsel Aardal, Helse Bergen HF
Medlem: Roar Juul, St. Olavs Hospital HF
Medlem: Karina Teisnes, UNN HF
Revisor:
Inger Tolebråten.
Valgkomité: Anita Mellingen og Sari Anneli Ezenwa

Representasjon/deltagelse i faglige forum på vegne av DRG-forum
5 fra styret deltok på PCSI konferanse i Sydney hvor vi fikk nyttige erfaringer som vi tar med i
videre arbeid. I tillegg har medlemmer i styret deltatt i referansegruppe for ICD11 og
helseøkonomikonferanse i regi av egne foretak. De har informert styret om erfaringer fra disse.

Aktiviteter i perioden
DRG-forums årskonferanse
DRG-forum arrangerte den årlige DRG-konferansen i Tromsø 16-17 mars 2017. Hovedtema var
fremlegging av riksrevisjonens rapport om medisinsk kodepraksis, som vi fikk presentert før den
var offentlig tilgjengelig. Andre tema var H-resepter, KPP, avregningsutvalget, koding av
komplikasjoner, kvalitetssikring og revisjon av koding. Vi hadde tre parallellsesjoner halv dag,
psykiatri, fagspesifikke grupper og analyse/controllere. Det var 177 deltagere inkludert styret og
foredragsholdere.
DRG-forums høstkonferanse
Høstkonferansen 2017 ble arrangert 27. november på Gardermoen med 129 deltakere inkludert
styret og foredragsholdere. Tema som ble belyst på konferansen var; Nyheter og endringer i
2017, oppfølging av riksrevisjonens rapport, NPR og erfaringer med innføring av ISF psykiatri.

Styremøter
Det er i løpet av året avholdt totalt 11 styremøter, 5 av disse har vært fysiske møter, hvorav 3 lagt
til konferanser vi uansett måtte reise til. De resterende møtene har vært avholdt som skype-møter.
Styrets arbeid
Mye av styrets arbeid har vært rettet inn mot konferansene. For øvrig har vi jobbet en del med å
definere DRG-forums rolle i relasjon til ulike helseforetak, private aktører og direktoratene. En
annen viktig oppgave har vært å videreutvikle de fagspesifikke gruppene. Det har vært avholdt
møter mellom nøkkelpersoner i DRG-forum og ledere av de fagspesifikke gruppene. Vi har
arbeidet med å få utviklet en web – plattform hvor kodekontrollere fra ulike foretak kan utveksle
erfaringer. Dette har vært etter ønske fra våre medlemmer da Facebook ikke fremstår som en
naturlig arena for slike diskusjoner og mail blir for uoversiktlig. Dette arbeidet har blitt forsinket
fordi vår tidligere leverandør avviklet driften og vi måtte finne ny web-leverandør.
.

Regnskap
Revidert regnskap for 2017 og forslag til budsjett 2018 følger vedlagt.
Regnskapsresultatet for 2017 er avlagt med en reduksjon i bankbeholdningen for 2017 på kr.
193.226,59. På bankkonto per 31.12.17 kr. 542.724,41. Dette har vært en ønsket nedgang ettersom
vi så at beholdningen var unødvendig stor. Vi holdt deltakeravgiften på vårkonferansen i Tromsø
så lav som mulig for å kompensere for høyere reiseutgifter for de fleste deltakerne. Det har også
vært høye reisekostnader i år ettersom PCSI-konferansen var i Sydney, en dyr by både å reise til
og bo i. Vi reiste på billigst mulig måte.
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 DRGforum. 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

