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1. Pasientadministrative 
systemer

System for å holde rede på hvem, hvor er (og var) og når var pasienten i sykehuset

I tillegg hvem gjorde hva og når i form av formelt kodet medisinsk informasjon
(som egentlig hører hjemme i journalen/EPJ – og skal nok etter hvert registreres der)

PAS- systemer i norske somatiske sykehus i dag:

TietoEnator: IMX

DIPS: DIPS

Helsekomponenter AS: PasDok

I-Soft Ltd: PIMS

(I tillegg andre løsninger for psykiatriske sykehus, mindre institusjoner og primærleger)



Slik kan PAS plasseres sammen med andre 
sykehussystemer
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PACS: Picture Archiving and Communication



Helse Øst RHF – Krav til PAS/EPJ



Registrere og vedlikeholde administrative pasientopplysninger

Venteliste 

Timebestilling og meldinger til pasient 

Kontaktoversikt 

Hovedfunksjoner i et PAS

Ankomstregistrering 

Hotellfunksjonen/ bevegelser i sykehuset

Utskriving: Tjeneste- og diagnoseregistrering – sengepost og poliklinikk 

Økonomi/bestiller/egenandeler 

Registrere og vedlikeholde organisasjon, ansatte og ressurser 

Vedlikeholde registre, kodeverk mv. 

Rapportering



PAS = systemenes mor!
Operativ sykehusdrift

= ikke tema i dag

PAS
Administrativt:
• Statistikk
• Økonomi (ISF)

Pasientorientert
= ikke tema i dag



2. Kodeverk og statistikk
Enhetlig kodeverk/standardisering nødvendig for statistikk- og 
ledelsesrapportering på avdelings-, sykehus-, foretaks- og nasjonalt nivå.

Formål: Epidemiologi, styring, og finansiering

Hvorfor er kodeverk og standarder nødvendig?
Enhetlige beskrivelser i de aktuelle informasjonselementer
Nødvendig presisjonsnivå i kommunikasjonen
Tilstrekkelig kvalitet i statistikk og styringsdata
Effektive søkerutiner og analysemetoder

Kodeverkene er til for samfunnet, ikke for enkeltpasienten

Historisk sett var kodeverk mindre viktig: Legene ’produserte’ fornøyde pasienter, 
sykehusene produserte liggedøgn, og statistikk på dødsårsak og hoveddiagnose.



Dokumentasjonskrav fra helsearbeider, 
ledelse, myndigheter og samfunn

• Hva driver jeg med?

• Hva driver klinikken med?

• Hva driver sykehuset/foretaket med?

• Hvilken klinisk virksomhet har vi i Norge?

• Hvordan er sykdommer utbredt i Norge/verden?



Mange kodeverk i helsesektoren

• ICD-10 (International Classification of Diseases

• NCSP (Nomesco Classification of Surgical Procedures)

• ICF (International Classification of Functionality)

• NORAKO (Norsk Radiologisk kode)

• ICPC (International Classification of Primary Care) 

• RTV-takster (Rikstrygdeverkets Poliklinikktakster)

I tillegg f.eks ATC (medikamenter/anestesi, SNOMED (lokalisering svulster), Definisjonskatalog ….m.v.)



Kravspesifikasjon PAS system (Helse Øst RHF):

Kodeverk og endringer



Kravspesifikasjon PAS system (Helse Øst RHF):

Kodeverk del av programvaren



Kravspesifikasjon PAS system (Helse Øst RHF):

Krav til rapportering til myndighetene



Kravspesifikasjon PAS system (Helse Øst RHF):

DRG kontroll og rapportering



KITH web



ICD 10 og NCSP kodehjelp



Kodehjelp ICD 10 navigasjon



Introduksjon til DRG – Diagnosis Related
Groups

Utviklet i USA som et instrument for 
måling og evaluering av sykehustjenester 

ved å relatere pasientsammensetningen
(case mix) til ressursintensitet

Gjennom måling av ressursbruk på pasientgrupper
etablere ”gjennomsnittlige” vekter på et større 

pasientmateriale som et statistisk hjelpemiddel for å måle aktivitet/produksjon

NB!  Sekundærkodeverk



Statistikk og innrapportering
Sintef Helse: NPR (Norsk Pasientregister)
Pasientregisteret ble opprettet i mars 1997 av Helse- og 
omsorgsdepartementet som eier registeret og finansierer driften. Driften 
er satt bort til forskningsinstituttet SINTEF Helse, som drifter NPR på
kontrakt for Departementet.

NPR er en nasjonal serviceorganisasjon for statistikk- og 
datatjenester fra spesialisthelsetjenesten i Norge, som:

- Utfører innsamling av aktivitetsinformasjon fra helsetjenesten

- Publiserer offentlig statistikk vedr. aktivitet i helsetjenesten

- Ad hoc rapportering, forskning og grunnlag for ISF finansiering

www.npr.no Se også www.drginfo.info om DRG og ISF

http://www.npr.no/
http://www.drginfo.info/


Service fra Norsk Pasientregister
Under vises en oversikt over et utvalg tidligere utførte serviceoppdrag. 
Dette er data som er benyttet til forskning, forvaltning, næring eller annet. 
Her kan du finne ut om det tidligere er blitt utlevert data til samme formål 
som du etterspør. Du kan også søke (enten med fritekst eller f.eks per 
område) dersom du leter etter en spesifikk type data, og sende en 
automatisk henvendelse til oss om du ønsker mer informasjon om et av 
serviceoppdragene. 

Dersom du ikke finner det du leter etter, kan du sende en forespørsel om 
utlevering av data til NPR. 

2005/37 Diagnosekoder psykisk helsevern for voksne
2005/39 Primære ACL operasjoner
2005/38 Dødelighet ved St. Olavs Hospital
2005/31 Utvalgte inngrep innen urologi i Helse Sør
2005/13 Inkontinens

http://www.npr.no/ser/ser_skjema_hoved.asp
http://www.npr.no/ser/ser_skjema_hoved.asp
http://www.npr.no/ser/ser_skjema_hoved.asp


NPR – standardisering av definisjoner



NPR – Standardisering av definisjoner forts…



NPR – Tilbud om rapportgenerator



SINTEF Samdata – aktivitet og økonomi



Innrapportering fra helsevesenet til NPR

Datauttrekk på felles format – NPR uttrekket 

Nå på ”flatfilformat” =  NPR recorden

Senere på XML formatet = XML meldingen



Uttrekk av NPR record fra PAS
Pålagt 

registrering i PAS

ICD-10
International
Classification

of
Diseases

ca 12.000 koder

Alder,
Kjønn, 

Liggedager,
Avd. type

Prosedyrer

Operasjoner

(NCSP)

Uttrekk
Fra
PAS
Anonymisert



NPR – Standardisert recordbeskrivelse



Data i NPR record



NPR – Standardisert recordbeskrivelse forts…



Data fra NPR Recorden forts..



3. ISF - DRG

InnsatsStyrt Finansiering

Basert på sekundærklassifiseringsystemet DRG



ISF Prinsipp
Pålagt 

registrering i PAS

ICD-10
International
Classification

of
Diseases

ca 12.000 koder

Akt.mål
DRG

(Diagnose
Relaterte
Grupper)
Ressurs-

homogene

Ca 500 stk

DRG-Grouper
programvare

Alder,
Kjønn, 

Liggedager,
Avd. type

Prosedyrer

Operasjoner

(NCSP)

Uttrekk
Fra
PAS
Anonymisert

Vektes til 
DRG-poeng

Pris i Norge (2004): 
Kr. 29.454,- pr. vekt 1

Aggregering
Til 

sykehusopphold

KORRIGERING

2003
40% refusjon

(til RHF)
= 11.781,-



DRG - Diagnose Relaterte 
Grupper

Pasientdata

ICD-10 og NCSP
Adm.data

gruppering

DRG

Hva skjer når et opphold DRG grupperes?



DRG gruppering - beslutningslogikk

Tracheostomi hvor hoveddiagnose <> ØNH

Levertransplantasjon

Hoveddiagnose gruppe (HDG) 1-23

Hoveddiagnose = traume (med multitraume

Laryngektomi

Lungetransplantasjon

Benmargstransplantasjon

Tracheostomi hvor hoveddiagnose = ØNH

Hoveddiagnose = HIV eller bidiagnose = HIV

Alle pasienter

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

DRG 480

DRG 483

DRG 481

DRG 495

DRG 482

DRG 484-487

DRG 482

DRG 488-490

HDG 24

HDG 25

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja



1. Sykdommer i nervesystemet
2. Øyesykdommer
3. Øre-, nese- og halssykdommer
4. Sykdommer i åndedrettorganer
5. Sykdommer i sirkulasjonsorganer
6. Sykdommer i fordøyelsesorganer
7. Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel
8. Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev
9. Sykdommer i hud, underhud og bryst
10. Indresekret, ernærings- og stoffskiftesykdommer
11. Nyre og urinveissykdommer
12. Sykdommer i mannlige kjønnsorganer
13. Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer
14. Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid
15. Nyfødte med tilstander som har oppstått i perinatalperioden
16. Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapparatet
17. Myeloproliferative sykdommer og lite differensierte svulster
18. Infeksiøse og parasittære sykdommer
19. Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
20. Alkohol-, stoff- og medikamentmisbruk og tilhørende organiske sinnslidelser
21. Skader, forgiftninger og toksiske effekter av medikament/stoff
22. Forbrenninger
23. Faktorer som påvirker helsetilstanden

HDG 1 - 23



Kostnadsvekter ulike kost faktorer pr. DRG



ISF prisliste



Finansieringsprosessen - avregningsutvalget

UBEHANDLET
Uttrekk

Fra
PAS

Anonymisert
Inneliggende

Dagkirurgisk poliklnikk

Institusjon

Tilbakemelding

Utbetalingsanmodning

H
E
L
S
E
F
O
R
E
T
A
K

Avtalt refusjon/andel
(anbefalt 80% for gjestepas)

Sendes til PaFi/Sintef
3 ganger i året

Siste gang 10 feb neste år

Høykostnadsprosedyrer

Finansdepartementet
Avregningsavdeling

AVREGNINGSUTVALGET



Norsk Pasientklassifisering
Programvare for DRG gruppering og ISF beregning levert 

av Nirvaco AS for Helsedepartementet

Program for sykehusene, 
HF, RHF og 
NPR for håndtering av rådata, 
DRG gruppering, 
ISF beregning og rapportering

Tilpasset ny XML melding, 
SQL database, MS .net plattform



NPK – kjøring av NPR data



NPK – lasting til database



NPK - rapportering



Kvalitetsikring av medisinsk koding

• Teknisk kvalitetssikring at dataene er korrekte

• Koding i henhold til regelverkene i kodeverkene (ICD 10, NCSP, ISF)

• Fullstendig koding i henhold til pasientbehandlingen og journalbeskrivelsen



NIMES – Nirvaco Medisinske Systemer



NIMES – Drilldown til pasientliste



Benchmarkanalyse



Benchmarkanalyse

Sentralsykehuset Regionsykehuset

3600 HOA 2 008 38 % Innlagte: 4 717 57 %

3650 HOAPOL 3 297 62 % Poliklinikk: 3 567 43 %

HOA totalt: 5 305 Onkologisk totalt: 8 284
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HL:



Benchmarkanalyse
(pasienttyngde i form av bidiagnoser og kompliserende faktorer)

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

u/bk m/bk

Prosent u/bk og m/bk av utvalgte 27



Sentrale helseregistre
• Det er etablert sju sentrale helseregistre i 

henhold til helseregisterloven:
• 1. Dødsårsaksregisteret

2. Kreftregisteret
3. Medisinsk fødselsregister (MFR)
4. Meldesystemet for infeksjonssystemer (MSIS)
5. Det sentrale tuberkuloseregisteret
6. System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK)
7. Reseptbasert legemiddelregister

• Med unntak av Kreftregisteret har Nasjonalt 
folkehelseinstitutt, avdeling for helsestatistikk, 
databehandlingsansvar for alle disse registrene.
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