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Del 1 – Innledning
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Med utgangspunkt i rapportert somatisk aktivitet til NPR for 1. og 2. tertial årene 

2018 t.o.m. 2021, beskrive utviklingen i aktivitet på HDG og dels DRG nivå og 

dennes konsekvens for inntekter målt i DRG-poeng på foretaks- og klinikknivå mht. 

endringer i: 

• Tjenestetilbud (aktivitet fordelt på oppholds-/episodetype) 

• Pasientsammensetning (aktivitet fordelt på HDG/DRG)

• Logikkendring NPK (endrede grupperingsregler) 

• Endringer ISF (endringer i verdisetting av aktiviteten målt i DRG-poeng) 

Oppdraget
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Grunnlaget for denne analysen er Finnmarkssykehusets rapporterte                          

ISF-aktivitet innen somatikk slik den fremkommer av NPR-meldingen for 1. og 2. 

tertial årene:

• 2018

• 2019

• 2020

• 2021

Datagrunnlag
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I denne analysen møter en på flere utfordringern mht. å sammenligne «likt med 

likt» hva gjelder aktivitet i perioden 2018-2021:

• Årlige endringer i grupperingslogikk (NPK) og DRG-vekter (ISF)

• Restrukturering av foretaket med overgang fra 2 til 4 somatiske klinikker f.o.m. 

2020

• Forsinket innflytting i nye Kirkenes sykehus 2018 (offisielt åpnet 12.10. 2018)

• Koronapandemi 2020 -

Utfordringer
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Staten reviderer/justerer årlig: 

• Grupperingslogikken NPK (NorskPasientKlassifikasjon), dvs. hvilke opphold som 

styres til hvilke DRG (DiagnoseRelatertGruppe)

• DRG-vektene, dvs. verdien målt i DRG-poeng for hver enkelt DRG

Dette medfører at en ikke umiddelbart kan sammenligne ett års aktivitet, målt i 

antall opphold gruppert til de ulike DRG-ene eller i DRG-poeng generert, direkte 

med et annet års aktivitet uten å først å korrigere for disse endringene.

For å eliminere effekten av endringer i grupperingslogikk og DRG-vekter er det 

gjennomført en regruppering av aktivitetsdataene for 2018, 2019, 2020 med    

2021-logikk. 

Når alle årene i analysen er gruppert med samme logikk vil observerte forskjeller i 

antall eller DRG-poeng skyldes enten endret aktivitet (tjenestetilbud eller 

pasientsammensetning) eller endringer i kodepraksis (sjelden)

• c

Metode Regruppering
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ISF 2021: 981 DRG-er + 48 STG-er
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Metode Simulering
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Finnmarkssykehuset endret fra 2020 organiseringen av foretaket.

Innen somatikken gikk foretaket fra å ha aktiviteten knyttet til 2 klinikker 

(Hammerfest og Kirkenes) til 4 klinikker (Hammerfest, Alta, Karasjok, Kirkenes).

I denne aktivitetsanalysen har vi regruppert aktiviteten for årene 2018 og 2019 som 

om foretaket også i disse to årene var organisert i 4 klinikker. 

Dvs. vi simulerer at foretaket har hatt dagens organisering innen somatikk i 

samtlige av de fire årene som denne analysen dekker. Aktivitet som i 2018 og 2019 

ble registrert utført f.eks. ved en av enhetene i Alta, men inngikk i aktivitetstallene 

for Hammerfest sykehus, er i vår modell lagt til Klinikk Alta og ikke Klinikk 

Hammerfest.



Confidential

I dette dokumentet fremstilles tall for aktivitet på foretaksnivå for samtlige år 2018-

2021 (1. og 2. tertial) innledningsvis i del 3.

2018 med forsinket innflytting i nye Kirkenes sykehus og 2020 med 

Koronapandemi kan imidlertid ikke sees på som «normalår» og vil i denne 

sammenheng ikke kunne bidra i noen særlig grad til å forstå aktivitetsutviklingen i 

Finnmarkssykehuset. 2019 er det nærmeste vi kommer et normalår historisk. 

Vi har i del 4-7 i dette dokumentet derfor valgt primært å fokusere på endringer i 

aktivititet fra 2019 til 2021 for å beskrive aktivitetsutviklingen i Finnmarkssykehuset.

Metode Fokus på sammenligning 2019 vs. 2021
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Episoder benyttes i denne rapporten som et samlebegrep for de 4 forskjellige 

episodetypene hhv: 

✓Poliklinisk konsultasjon (Pol kons)

✓Poliklinisk dagbehandling (Pol dag)

✓ Innlagt dag (Innlagt dag)

✓ Innlagt døgn (Innlagt hel)

Ordbok Episoder – Kontakter - Avdelingsopphold
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Kontakter

Avdelingsopphold

Tellenheten på klinikknivå er episoder
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Opphold benyttes som samlebegrep for det konstruerte oppholdet på foretaksnivå

som danner grunnlaget for nasjonal statistikk og finansiering 

Et opphold kan bestå av en eller flere episoder som har sammenheng i tid

Konstruksjon av opphold skjer automatisert på bakgrunn av en algoritme i 

grupperingslogikken NPK (Norsk Pasientklassifikasjon – «Groupern»)

Opphold inndeles som for episoder i opphold av type:

✓Poliklinisk konsultasjon (Pol kons)

✓Poliklinisk dagbehandling (Pol dag)

✓ Innlagt dag (Innlagt dag)

✓ Innlagt døgn (Innlagt hel)

Tellenheten på foretaksnivå er opphold

Siden en del opphold består av flere episoder vil antall episoder på klinikknivå 

være høyere enn antall opphold på foretaksnivå

Ordbok Opphold

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 11



Confidential

Poliklinisk konsultasjon (Pol kons):

Polikliniske konsultasjoner omfatter undersøkelse/behandling og/eller veiledning 

utført i/eller av spesialisthelsetjenesten uten at pasienten er innlagt. Kan 

gjennomføres ved fysisk oppmøte, som videokonferanse eller per telefon. 

Poliklinisk dagbehandling (Pol dag):

Poliklinsk konsultasjon som grupperes til en spesifikk DRG for dagbehandling

Ordbok Poliklinisk konsultasjon vs. Poliklinisk dagbehandling

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 12
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En episode grupperes ved hjelp av NPK (Norsk pasientklassifikasjon) til en av 25

HDGer – HovedDiagnoseGruppe: 

Hver HDG består igjen av en rekke DRGer – DiagnoseRelaterteGrupper 

Totalt er det 980 DRGer i NPK 2021 (Somatikk og PHV/Rus)

Ordbok Episoder - HDG og DRG
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Opphold – Gruppering til HDG og DRG

Et opphold er en konstruksjon der de grupperte episodene som inngår i oppholdet 

slås sammen etter en egen algoritme.

Det konstruerte oppholdet grupperes på nytt og allokeres til en HDG og DRG

Det er det konstruerte oppholdet som danner grunnlag for nasjonal statistikk og 

finansiering

Episode – Gruppering til HDG og DRG

En episode på klinikknivå kan i likhet med et opphold allokeres til en HDG og DRG

Dette vil gi grunnlag for en statistikk på klinikknivå som viser 

pasientsammensetning

Ordbok Gruppering NPK (Norsk pasientklassifikasjon)
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X = kostnaden for gjennomsnittspasienten beregnet på bakgrunn av 

foretakenes innrapporterte kostnader (KPP-data) = 1 DRG poeng

Y = kostnaden for gjennomsnittspasienten i aktuell DRG beregnet på 

bakgrunn av foretakenes innrapporterte kostnader (KPP-data) 

DRG-vekt for aktuell DRG beregnes slik = Y/X DRG poeng

Stortinget fastsetter i statsbudsjettet verdien av 1 DRG poeng 

1 DRG-poeng er i 2021 for somatikken verdsatt til 46 719 NOK

Ordbok DRG-poeng (ISF-poeng)

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 15



Del 2 – Hovedfunn

Finnmarkssykehuset HF

1. og 2. tertial 2018-2021
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• Signifikant økning antall opphold på 4,1 % (2273 flere opphold i 2021 vs. 

2019)

• Signifikant reduksjon i antall DRG-poeng med 6,7 % (669 færre DRG-poeng i 

2021 vs. 2019)

2021 vs. 2019

Hovedfunn –
Finnmarkssykhuset HF

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 17
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For å komme nærmere en forklaring på hva som har endret seg 

dekomponeres aktiviteten langs tre akser og kombinasjoner av disse.

De tre aksene er:

• Type opphold/episode (fordelingen av opphold/episoder mellom Innlagt 

døgn, Innlagt dag, Poliklinikk dag, Polikliniske konsultasjoner)

• Type pasienter (fordeling av opphold/episoder basert på 

diagnosegrupper HDG/DRG)

• Klinikktilhørighet (fordeling av opphold/episoder mellom de 4 klinikkene)

Tre akser

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 18
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Det store bildet – 2021 vs. 2019 Type opphold

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 19

• Hovedfunn nr. 1: Det har skjedd en endring i oppholdstype fra 2019 til 2021
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Kommentar: 

DRG-vekten for Innlagt Døgn (innlagt hel) er betydelige høyere enn for de øvrige tre episodetypene, 

Reduksjon i antall innlagt døgn medfører et betydelig større tap i DRG-poeng enn det økning i antall opphold i de tre øvrige episodetypene tilsammen

generer av DRG-poeng

På foretaksnivå er DRG-indeks i 2021 for innlagt døgn 1,00 mens den for polikliniske konsultasjoner er 0,04.
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Det store bildet – 2021 vs. 2019 Type pasienter

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 20

• Det har skjedd en endring i pasientsammensetning dvs. fordelingen av opphold/episoder mellom de ulike HDG/DRG.

• Det har i tillegg skjedd en endring i pasientsammensetningen (HDG/DRG) innen hver enkelt av episodetypene:

◦ Innlagt DØGN

◦ Innlagt DAG

◦ Poliklinikk DAG

◦ Poliklinisk KONSULTASJON

Hovedfunn nr. 2: 

Pasientene er ikke de samme i 2021 som i 2019. 

Når pasientsammensetningen endrer seg, endres også verdisettingen av pasientpopulasjonen målt i DRG-poeng seg, slik vi viser det i de to påfølgende 

bildene.
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Det store bildet – 2021 vs. 2019 Type pasienter

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 21

• Hovedfunn nr. 2: Det har skjedd en endring i pasientsammensetningen fra 2019 til 2021, målt i antall opphold fordelt på HDG ser det slik ut:

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1 Sykdommer i nervesystemet

2 Øyesykdommer

3 Øre-,nese og halssykdommer

4 Sykdommer i åndedsrettsorganene

5 Sykdommer i sirkulasjonsorganene

6 Sykdommer i fordøyelesesorganene

7 Sykdommer i lever,galleveier og bukspyttkjertel

8 Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev

9 Sykdommer i hud,underhud og bryst

10 Indresekretoriske,ernærings-og stoffskiftesykd.

11 Nyre-og urinveissykdommer

12 Sykdommer i mannlige kjønnsorganene

13 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganene

14 Sykdommer under svangerskap,fødsel og barseltid

15 Nyfødte m/ tilst. som har oppstått i perinatalperi

16 Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapp

17 Myeloproliferative sykdommer og lite differensiert

18 Infeksiøse & parasittære sykdommer

19 Psykiske forstyrrelser og adferdsforstyrrelser

21 Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter

22 Forbrenninger

23 Faktorer som påvirker helsetilstanden

30 Sykdommer i bryst

40 Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper

99 Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner

ANT OPPH 2019 ANT OPPH 2021
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Det store bildet – 2021 vs. 2019 Type pasienter

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 22

• Hovedfunn nr. 2: Det har skjedd en endring i pasientsammensetningen fra 2019 til 2021. Målt i antall DRG-poeng ser det slik ut:
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8 Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev

9 Sykdommer i hud,underhud og bryst

10 Indresekretoriske,ernærings-og stoffskiftesykd.

11 Nyre-og urinveissykdommer

12 Sykdommer i mannlige kjønnsorganene

13 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganene

14 Sykdommer under svangerskap,fødsel og barseltid

15 Nyfødte m/ tilst. som har oppstått i perinatalperi

16 Sykdommer i blod, bloddannende organer og immunapp

17 Myeloproliferative sykdommer og lite differensiert

18 Infeksiøse & parasittære sykdommer

19 Psykiske forstyrrelser og adferdsforstyrrelser

21 Skade, forgiftninger og toksiske effekter av medikamenter

22 Forbrenninger

23 Faktorer som påvirker helsetilstanden

30 Sykdommer i bryst

40 Kategorier på tvers av flere hoveddiagnosegrupper

99 Kategorier for feil og uvanlige diagnose-prosedyrekombinasjoner
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Det store bildet – 2021 vs. 2019 Geografi 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 23

• Det har skjedd en endring i antall episoder ved de 4 klinikkene

Alta Hammerfest Karasjok Kirkenes

Endring antall episoder 3037 226 208 -1076
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Kommentar: 

Det har i tillegg innen hver klinikk skjedd en endring i antall episoder fordelt på

• Type episode (innlagt døgn, innlagt dag, poliklinikk dag og poliklinisk konsultasjon)

• Type pasienter (HDG/DRG)
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HDGer av særlig betydning

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 24

Når vi ser langs HDG aksen er det 4 HDGer det er naturlig på knytte kommentarer til på et overordnet nivå vurdert ut fra 

endring i DRG-poeng:

• HDG 3 ØNH sykdommer

• HDG 4 Sykdommer i åndredrettsorganene

• HDG 6 Sykdommer i fordøyelsesorganene

• HDG 18 Infeksiøse og parasittære sykdommer
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HDG 3 ØNH sykdommer

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 25

• Fordelt på episodetype og geografi ser endringene slik ut innen HDG 3:

• Er den største bidragsyteren til økning i antall episoder med +1574, men samlet er verdien av oppholdene i HDG 3 

redusert med -11,4 DRG-poeng. 

• Betydelig økning i antall polikliniske konsultasjoner med +1676 i 2021 vs. 2019 (25 % økning fra 2019) 

• Primært er det Alta som står for økningen med + 1389 episoder totalt med en ditto økning på +54 DRG-poeng

• Kirkenes har en reduksjon i antall episoder totalt på -165 og en dittt reduksjon på -71 DRG-poeng

• Ingen holdepunkt for funksjonsfordeling som forklaring. I Kirkenes er reduksjonen primært innen poliklinikk dag 

(dagkirurgi og medikamentell svulstbehandling). I Alta er økningen primært innen mindre ressurskrevene poliklinske 

konsultasjoner
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HDG 4 Sykdommer i åndredrettsorganene

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 26

• Fordelt på episodetype og geografi ser endringene slik ut innen HDG 4:

• Betydelig reduksjon i antall innlagt døgn med en reduksjon på -302 episoder (37 % i reduksjon fra 2019) og en ditto 

reduksjon på -415 DRG-poeng (39 % i reduksjon fra 2019). 

• Primært skyldes nedgangen i antall innlagt døgn en betydelig reduksjon i DRG-ene for Pneumoni og KOLS.                        

Færre pasienter innlagt med Pneumoni og KOLS gir som en naturlig følge også færre episoder i DRG-gruppene for 

ventilasjonsstøtte (DRG-er med høy vekt)

• Nedgangen i antall innlagt døgn tilskrives en «koronaeffekt» og en «snill influensasesong 2021» - smitteverntiltak har 

medført færre infeksjoner generelt
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HDG 6 Sykdommer i fordøyelsesorganene

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 27

• Fordelt på episodetype og geografi ser endringene slik ut innen HDG 6:

• Innlagt døgn: -114 episoder med en ditto reduksjon i DRG-poeng på nær -90

• Poliklinikk dag: -128 episoder med en ditto reduksjon i DRG-poeng på nær -21

• Poliklinikk konsultasjon: +177 med en ditto økning i DRG-poeng på nær + 4 

• Kirkenes alene står for en reduksjon på -187 episoder med en ditto reduksjon i DRG-poeng på nær -121 
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HDG 18 Infeksiøse og parasittære sykdommer

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 28

• Fordelt på episodetype og geografi ser endringene slik ut innen HDG 18:

• Innlagt døgn: -33 episoder med ditto reduksjon i antall DRG-poeng på nær -70. 

• Primært skyldes reduksjonen i innlagt døgn en reduksjon i DRG 416N Sepsis i Kirkenes. Ut fra hva vi kan se hvordan 

disse oppholdene er kodet skyldes denne endring at en har tatt inn over seg de endrede kodereglene for sepsis med 

kjent infeksjonsfokus (koder riktigere). Dette forholdet er mer uttalt i Kirkenes enn i Hammerfest. 

• En korrigert koding av sepsis med kjent infeksjonsfokus i tråd med gjeldende koderegler vil føre oppholdet fra DRG 

416N (høy DRG-vekt) over i DRG for aktuell infeksjonen (lavere DRG-vekt)



Del 3 

Aktivitet målt i antall opphold og DRG-poeng

Finnmarkssykehuset HF

1. og 2. tertial 2018-2021
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Aktivitet målt i antall OPPHOLD og DRG-poeng

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 30

Telleenhet i de påfølgende tabellene er opphold på foretaksnivå, dvs. viser tallene slik de fremkommer i nasjonal statistikk

Endringene fremstilles hhv. målt i antall opphold og i antall DRG-poeng for:

◦ Foretaket som helhet

◦ Innlagt Døgn

◦ Innlagt Dag

◦ Poliklinikk Dag

◦ Polikliniske konsultasjoner
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Finnmarkssykehuset – OPPHOLD - Total aktivitet 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 31

2273 flere opphold 2021 vs. 2019 669 færre DRG-poeng 2021 vs. 2019
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Finnmarkssykehuset – OPPHOLD - Innlagt døgn

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 32

839 færre DRG-poeng 2021 vs. 2019807 færre opphold 2021 vs. 2019
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Finnmarkssykehuset – OPPHOLD - Innlagt dag

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 33

Episodetype innlagt dag er for alle praktiske formål dialyse. Antall pasienter i dialyse kan i liten eller ingen grad påvirkes av 

foretaket. En pasient med behov for dialyse 2-3 x ukentlig gir en økning på 100-150 episoder årlig 

450 flere opphold 2021 vs. 2019 41 flere DRG-poeng 2021 vs. 2019
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Finnmarkssykehuset – OPPHOLD - Poliklinikk dag

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 34

Poliklinikk dag utgjøres primært av 3 grupper: i) Dagkirurgi ii) Medikamentell svulstbehandling iii) Ø-hjelp opphold håndtert 

poliklinisk og skrevet ut samme dag

582 flere opphold 2021 vs. 2019 41 flere DRG-poeng 2021 vs. 2019
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Finnmarkssykehuset – OPPHOLD - Poliklinikk konsultasjon

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 35

2048 flere opphold 2021 vs. 2019 89 flere DRG-poeng 2021 vs. 2019



Del 4  
Endring i episoder fordelt på HDG 
(antall og DRG-poeng )

Finnmarkssykehuset HF

1. og 2. tertial 2019 vs. 2021
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Endring i EPISODER  fordelt på HDG

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 37

Telleenhet i de påfølgende tabellene er episoder dvs. hver enkelt episode på klinikknivå telles med.

Endringene fremstilles hhv. målt i antall episoder og i antall DRG-poeng fordelt på 25 Hoveddiagnosegrupper foretaket sett under ett fordelt på:

Økning i aktivitet (2021 > 2019) er markert med grønne tall i tabellene.

Reduksjon i aktivitet (2021<2019) er markert med røde tall i tabellene.
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Finnmarkssykehuset –
- endring i antall EPISODER og DRG-poeng 2021 vs. 2019 fordelt på HDG

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 38
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Finnmarkssykehuset – Innlagt DØGN
- endring i antall EPISODER og DRG-poeng 2021 vs. 2019 fordelt på HDG 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 39
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Finnmarkssykehuset – Innlagt DAG
- endring i antall EPISODER og DRG-poeng 2021 vs. 2019 fordelt på HDG 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 40
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Finnmarkssykehuset – Poliklinikk DAG
- endring i antall EPISODER og DRG-poeng 2021 vs. 2019 fordelt på HDG 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 41
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Finnmarkssykehuset – Polikliniske konsultasjoner
- endring i antall EPISODER og DRG-poeng 2021 vs. 2019 fordelt på HDG 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 42



Del 5
Endring aktivitet fordelt på HDG og episodetype

Finnmarkssykehuset HF

1. og 2. tertial 2018-2021
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Endring aktivitet fordelt på HDG og episodetype

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 44

Telleenhet i  de påfølgende tabellene er episoder dvs. hver enkelt episode på klinikknivå telles med.

Med utgangspunkt i hhv. Finnmarkssykehuset samlet og de 4 klinikkene især viser vi her hvordan endring i aktivitet fordeler seg mellom de 4 

episodetypene pr HDG.

Endringene fremstilles hhv. målt i antall episoder og i antall DRG-poeng for episodetypene:

◦ Innlagt dag

◦ Innlagt døgn (hel)

◦ Poliklinikk dag 

◦ Polikliniske konsulttasjoner

Økning i aktivitet (2021 > 2019) er markert med grønne tall i tabellene

Reduksjon i aktivitet (2021<2019) er markert med røde tall i tabellene
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Finnmarkssykehuset 
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 45
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Finnmarkssykehuset
- endring i antall DRG-poeng fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 46
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Klinikk Alta
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 47
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Klinikk Alta
- endring i antall DRG-poeng fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 48
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Klinikk Hammerfest
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 49
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Klinikk Hammerfest
- endring i antall DRG-poeng fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 50
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Klinikk Karasjok
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 51
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Klinikk Karasjok
- endring i antall DRG-poeng fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 52
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Klinikk Kirkenes
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 53
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Klinikk Kirkenes
- endring i antall DRG-poeng fordelt på HDG og episodetype 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 54



Del 6
Endring aktivitet fordelt på HDG og KLINIKK

Finnmarkssykehuset HF

1. og 2. tertial 2018-2021
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Endring aktivitet fordelt på HDG og klinikk

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 56

Telleenhet i de påfølgende tabellene er episoder dvs. hver enkelt episode på klinikknivå telles med.

Med utgangspunkt i episodetype viser vi her hvordan endring i aktivitet fordeler seg mellom de 4 klinikkene pr HDG.

Endringene fremstilles hhv. målt i antall episoder og i antall DRG-poeng for Finnmarkssykehuset fordelt på:

◦ Klinikk Alta

◦ Klinkk Hammerfest

◦ Klinikk Karasjok (Sami Klinihkka)

◦ Klinikk Kikrkenes

Økning i aktivitet (2021 > 2019) er markert med grønne tall i tabellene

Reduksjon i aktivitet (2021<2019) er markert med røde tall i tabellene
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Finnmarkssykehuset – alle episoder
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 57
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Finnmarkssykehuset – alle episoder
- endring i antall DRG-POENG fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 58
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Finnmarkssykehuset – Innlagt DØGN
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 59
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Finnmarkssykehuset – innlagt DØGN
- endring i antall DRG-POENG fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 60
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Finnmarkssykehuset – Innlagt DAG
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 61

Kommentar:

Innlagt dag er primært dialysepasienter 

De 26 oppholdene i økning i HDG 40 i Alta er alle gruppert til DRG 981X Innleggelse uten overnatting for andre tilstander
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Finnmarkssykehuset – Innlagt DAG
- endring i antall DRG-POENG fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 62
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Finnmarkssykehuset – poliklinikk DAG
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 63
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Finnmarkssykehuset – poliklinikk DAG
- endring i antall DRG-POENG fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 64
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Finnmarkssykehuset – Poliklinisk KONSULTASJON
- endring i antall EPISODER fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 65
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Finnmarkssykehuset – Poliklinisk KONSULTASJON
- endring i antall DRG-POENG fordelt på HDG og KLINIKK 2021 vs 2019

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 66



DEL 7 Endringer i pasientpopulasjon pr HDG 

Finnmarkssykehuset HF

1. og 2. tertial 2018-2021
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Endringer i pasientpopulasjon

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 68

• Telleenhet i de påfølgende tabellene er episoder dvs. hver enkelt episode på klinikknivå telles med.

• I de påfølgende bildene oppsummerer vi vesentlige endringer innen hver HDG

• For hver HDG viser vi tre bilder:

◦ Bilde 1: Aktivitet og endring i aktivitet 2019 vs 2021 fordelt på Episodetype og Klinikk

◦ Bilde 2: Nøkkeltall Innlagt døgn mht

▪ Antall episoder (ANTALL) 

▪ DRG-poeng (POENG)

▪ Antall liggedager (LGD)

▪ Gjennomsnittlig liggetid (ALS – average length of stay)

▪ DRG-indeks (INDEKS – antall DRG-poeng fordelt på antall episoder)

▪ DRG-vekt pr liggedag (VEKT_LGD – antall DRG-poeng fordelt på antall liggedager)

▪ Permisjonsdøgn (PERM)

▪ Andel øyeblikkelig hjelp (ØH andel)

◦ Bilde 3: De 10 DRGene som bidrar til hhv. størst reduksjon og størst økning i DRG-poeng per HDG. (Dersom en HDG inneholder færre enn 20 

DRG-er vil samme DRG kunne komme med i begge tabeller)
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Nøkkeltall for EPISODER Innlagt døgn Finnmarkssykehuset HF

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 69

• Om vi ser alle episoder av typen Innlagt døgn under ett i foretaket finner vi følgende endringer fra 2019 til 2021:

◦ Antall episoder er redusert med -661

◦ Antall DRG-poeng er redusert med -826,47

◦ Antall Liggedager er redusert med -3891

◦ Gjennomsnittlig liggetid er redusert med -0,23 liggedager

◦ DRG-indeks er redusert med -0,03

◦ Vekt per liggedag økt med +0,01 DRG-poeng

◦ Permisjoner er redusert med -151 permisjonsdøgn

◦ Andel øyeblikkelig hjelp er økt fra oppunder 81 % til litt over 82 %  (+1,32%)
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HDG 1 Sykdommer i nervesystemet – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 70

Alle episoder HDG 1 antall:

2021 vs. 2019:

Liten økning på 41 episoder, men en reduksjon på nær 39 DRG poeng

37 poeng i reduksjon skyldes primært 16 færre døgnopphold likt fordelt mellom Hammerfest og Kirkenes med en reduksjon på 8 ved hver klininkk

Alle episoder HDG 1 DRG-poeng:
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HDG 1 Sykdommer i nervesystemet – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 71

Episodetype Innlagt døgn:

Liten reduksjon i antall døgnopphold fra 500 i 2019 til 492 i 2021 mens antall DRG-poeng er redusert med 33,07 DRG-poeng

93,7 % av innleggelsene i HDG1 er øyeblikkelig hjelp i 2021 hvilket er en økning på 3,2 % fra 2019

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold i HDG1 er redusert fra 3,77 til 3,10

DRG-poeng per liggedag er økt fra 0,26 til 0,30, dvs. tjener litt mer per liggedag i HDG1 i 2021 vs. 2019. 

DRG indeks (DRG poeng per episode) redusert fra 0,98 til 0,93, dvs. pasientpopulasjonen i HDG1 innlagt døgn er noe «lettere» i 2021 vs. 2019. 

Den økte inntjeningen per liggedag er primært en konsekvens av kortere liggetid.
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HDG 1 Sykdommer i nervesystemet – Finnmarkssykehuset (klinikknivå)

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 72

Casemix (pasientpopulasjon) har endret seg – færre innleggelser av pasienter med hjerneslag, kramper og hodepine bidrar alene til en redukskjon på 44 DRG ppoeng 
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HDG 2 Øyesykdommer – Finnmarkssykehuset (klinikknivå)

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 73

Antall episoder økt med 291 og antall DRG-poeng økt med 34,95

Hammerfest har en markant økning i antall polikliniske konsultasjoner på 536 fra 2019 til 2021, mens Kirkenes har en tilsvarende markant nedgang på 310 konsultasjoner

Tross en nedgang på 310 polikliniske konsultasjoner i Kirkenes så er endring mål i DRG-poeng kun en reduksjon på 0,75 DRG poeng. Jf. tabell 2 bilder lengre frem ser vi 

at forklaringen her ligger i en betydelig endring i pasientsammensetningen fra relativt enkle konsultasjoner i DRG 902O til betydelig mer komplekse pasienter i DRG 802U 

og 802P 

Alle episoder HDG 2 antall:

Alle episoder HDG 2 DRG-poeng:

2021 vs. 2019:
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HDG 2 Øyesykdommer – Finnmarkssykehuset (klinikknivå)

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 74

Episodetype Innlagt døgn:

Minimal endring i antall døgnopphold fra 27 i 2019 til 32 i 2021, mens antall DRG-poeng øker med 3,40

90,6 % av innleggelsene i HDG2 er øyeblikkelig hjelp i 2021 hvilket er en økning på 5,4 % fra 2019

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold i HDG2 er redusert fra 3,78 til 2,38

DRG-poeng per liggedag er økt fra 0,22 til 0,34, dvs. tjener mer per liggedag i HDG2 i 2021 vs. 2019. 

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 0,84 til 0,81 dvs. pasientpopulasjonen i HDG2 innlagt døgn er noe «lettere» i 2021 vs. 2019. 

Den økte inntjeningen per liggedag er primært en konsekvens av kortere liggetid.
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HDG 2 Øyesykdommer – Finnmarkssykehuset (klinikknivå)

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 75

Betydelig endring i pasientsammensetningen i Kirkenes fra relativt enkle konsultasjoner i DRG 902O til betydelig mer komplekse pasienter i DRG 802U og 802P
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HDG 3 ØNH sykdommer – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 76

Her merker vi oss en markant økning i antall episoder med +1574 episoder hvorav +1351 kommer i Alta i form av polikliniske konsultasjoner som gir en pluss på drøye 39 

DRG poeng. 

Samtidig finner vi paradoksalt nok at antall DRG poeng i HDG 3 er redusert med 11,41 poeng. 

Primært forklares dette med en betydelig nedgang i Kirkenes der 48 færre innlagt døgn og 62 færre poliklinikk dag alene gir en samlet minus på drøye 65 DRG-poeng i 

2021 vs 2019

Alle episoder HDG 3 antall:

Alle episoder HDG 3 DRG-poeng:

2021 vs. 2019:
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HDG 3 ØNH sykdommer – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 77

Episodetype Innlagt døgn:

Betydelig reduksjon i antall døgnopphold fra 224 i 2019 til 144 i 2021 med en reduksjon i antall DRG poeng på 52,5 DRG-poeng

88,1 % av innleggelsene i HDG3 er øyeblikkelig hjelp i 2021 hvilket er en økning på nær 10 % fra 2019 hvilket betyr tilsvarende en reduksjon på 10 % elektive episoder

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er økt fra 2,13 i 2019 til 2,18 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er uendret fra 2019 til 2021, 0,34 DRG-poeng pr liggedag. 

DRG indeks (DRG poeng per episode) er økt fra 0,71 i 2019 til 0,74 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 3 innlagt døgn er litt «tyngre» i 2021 vs. 2019. 

Tyngre pasienter ligger lengre på sykehus og bidrar til at DRG-poeng per liggedag forblir uendret
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HDG 3  ØNH sykdommer – Finnmarkssykehuset (klinikknivå)

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 78

Betydelig endring i pasientsammensetning – færre operative inngrep/døgnpasienter i Kirkenes og Hammerfest – konsultasjoner knyttet til endoskopier og søvnapnepasienter 

betydelig opp i Alta.
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HDG 4 Sykdommer i åndedrettsorganene – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 79

Alle episoder HDG 4 antall:

Alle episoder HDG 4 DRG-poeng:

Antall episoder redusert med 183 og antall DRG-poeng tilsvarende redusert med 390,05 DRG-poeng.

320 færre døgnopphold i Hammerfest og Kirkenes bidrar til en reduksjon på nær 430 DRG-poeng

2021 vs. 2019:
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HDG 4 Sykdommer i åndedrettsorganene – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 80

Episodetype Innlagt døgn:

Betydelig reduksjon i antall døgnopphold fra 823 i 2019 til 521 i 2021 med en tilsvarende betydelig reduksjon i antall DRG poeng på 415 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er tilnærmet uendret på 85 % fra 2019 til 2021

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 5,20 i 2019 til 4,84 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er uendret 0,25 fra 2019 til 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er lett redusert fra 1,28 i 2019 til 1,22 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 4 innlagt døgn er litt «letter» i 2021 vs. 2019. 

Lettere pasienter ligger kortere på sykehus og bidrar til at DRG-poeng per liggedag forblir uendret
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HDG 4 Sykdommer i åndedrettsorganene – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 81

Det store tapet i antall poeng i DRG4 forklares primært med en betydelig reduksjon i antall innleggelser for lungebetennelse og KOLS. Dette er en kjent Koronaeffekt der tiltakene 

som er iverksatt også har gitt betydelig effekt mht. å forbygge smitte og infeksjon av andre luftveisvirus inkl. en svært snill influensasesong i 2021. En konsekvens av 

færre innlagt med lungebetennelse og KOLS-forverring er en tilsvarende reduksjon av antall alvorlig syke pasienter med behov for ventliasjonsstøtte (DRG 475A og 475B)
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HDG 5 Sykdommer i sirkulasjonssorganene – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 82

Alle episoder HDG 5 antall:

Alle episoder HDG 5 DRG-poeng:

2021 vs. 2019:

Antall episoder redusert med 315 mens antall DRG-poeng er redusert med 36,08 DRG-poeng

Betydelig reduksjon i polikliniske konsultasjoner med 272 færre både i Hammerfest (ned 31 %) og Kirkenes (ned 26 %). Også en moderat nedgang i antall heldøgn 

både i Hammerfest og Kirkenes.
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HDG 5 Sykdommer i sirkulasjonssorganene – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 83

Episodetype Innlagt døgn:

Liten reduksjon i antall døgnopphold fra 1027 i 2019 til 985 i 2021 med en tilsvarende reduksjon i antall DRG poeng på 22,1 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er tilnærmet uendret på 90 % fra 2019 til 2021

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 2,84 i 2019 til 2,71 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er økt 0,23 fra 2019 til 0,24 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er uendret på 0,66 fra 2019 til 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 5 innlagt døgn har samme «tyngde» i 2021 vs. 2019. 
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HDG 5 Sykdommer i sirkulasjonssorganene – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 84
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HDG 6 Sykdommer i fordøyelsesorganene – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 85

Alle episoder HDG 6 antall:

Alle episoder HDG 6 DRG-poeng:

2021 vs. 2019:

Antall episoder redusert med 172 mens antall DRG-poeng er redusert med 112,95 DRG-poeng.

Brorparten av reduksjonen skyldes 101 færre innlagte døgnpasienter i Kirkenes med tilsvarende tap på nær 107 DRG-poeng

Hammerfest øker med 170 polikliniske konsutlasjoner noe som gir +4,5 DRG poeng. Alta har en nedgang på 107 polikliniske konsultasjoner med ditto reduksjon på 

5,7 DRG poeng
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HDG 6 Sykdommer i fordøyelsesorganene – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 86

Episodetype Innlagt døgn:

Reduksjon i antall døgnopphold fra 943 i 2019 til 829 i 2021 med en tilsvarende betydelig reduksjon i antall DRG poeng på 90,1 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er økt ørlite 73,1 % til 74,7 % fra 2019 til 2021

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er økt minimalt fra 2,90 i 2019 til 2,93 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er økt 0,32 fra 2019 til 0,33 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er økt fra 0,93 i 2019 til 0,95 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 6 innlagt døgn er litt «tyngre» i 2021 vs. 2019.
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HDG 6 Sykdommer i fordøyelsesorganene – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 87
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HDG 7 Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå)

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 88

Alle episoder HDG 7 antall:

Alle episoder HDG 7 DRG-poeng:

2021 vs. 2019:

Antall episoder økt med 119 mens antall DRG-poeng er redusert med 8,63 DRG-poeng

Nedgang på 16 episoder innlagt døgn i Kirkenes og en reduksjon på 29,7 DRG poeng, samtidig øker poliklinikk dag med 77 i antall episoder og 21,6 DRG poeng

Selv om Hammerfest har 21 flere episoder innlagt døgn er det en reduksjon i DRG-poeng på 8,6 – indikerer en «lettere» pasientpopulasjon innlagt i 2021 enn 2019
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HDG 7 Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 89

Episodetype Innlagt døgn:

Økning i antall døgnopphold fra 229 i 2019 til 237 i 2021 men en reduksjon i antall DRG poeng på 34,9 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er økt betydelig fra 75,1 % i 2019 til 86,1 % 2021 

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 3,64 i 2019 til 3,32 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er redusert fra 0,35 i 2019 til 0,33 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 1,28 2019 til 1,09 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 7 innlagt døgn er «lettere» i 2021 vs. 2019. 

Økt andel ø-hjelp indikerer en ditto nedgang i antall elektive innnlagt døgn som trolig skyldes en overføring til poliklinikk dag (jf. forrige bilde særlig uttalt i Kirkenes)

Samtidig er det slik at innlagt døgn episodene ligger litt lengre og er litt «lettere» (gir færre poeng i snitt per opphold) i 2021 enn i 2019 hvilket gjør at DRG-poeng per 

liggedag er redusert fra 0,35 til 0,33
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HDG 7 Sykdommer i lever, galleveier og bukspyttkjertel -
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 90
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HDG 8 Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 91

Alle episoder HDG 8 antall:

Alle episoder HDG 8 DRG-poeng:

2021 vs. 2019:

Antall episoder økt med 53 mens antall DRG-poeng er økt med 12,11 DRG-poeng

Hammerfest nedgang i alle tre episodetyper med en samlet reduksjon på 44,13 DRG-poeng

I Kirkenes liten økning innlagt heldøgn på kun 4 episoder men en økning på 36,09 DRG-poeng – indikerer at pasientene som legges inn er «tyngre» i 2021 enn i 2019 
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HDG 8 Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 92

Episodetype Innlagt døgn:

Liten økning i antall døgnopphold fra 755 i 2019 til 768 i 2021 med en tilsvarende økning i antall DRG poeng på 29,5 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er økt litt fra 77,1 i 2019 til 79,3 % 2021

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er økt fra 3,12 i 2019 til 3,20 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er uendret 0,40

DRG indeks (DRG poeng per episode) er økt fra 1,25 2019 til 1,27 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 8 innlagt døgn er litt «tyngre» i 2021 vs. 2019. 
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HDG –8 Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 93



ConfidentialAktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 94

Antall episoder redusert med 211 mens antall DRG-poeng er økt med 3,04 DRG-poeng
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HDG 9 Sykdommer i hud, underhud og bryst –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 95

Episodetype Innlagt døgn:

Minimal økning i antall døgnopphold fra 166 i 2019 til 168 i 2021 med en økning i antall DRG poeng på 20 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er tilnærmet uendret på 87% i 2019 og 89 % i 2021

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er økt fra 2,6 i 2019 til 3,4 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er redusert fra 0,34 fra 2019 til 0,27 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er økt fra 0,89 i 2019 til 1,0 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 9 innlagt døgn er «tyngre» i 2021 vs. 2019.

Tross «tyngre» pasienter ligger disse lengre og bidrar til at DRG per liggedag går ned 
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ConfidentialAktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 97

Antall episoder redusert med 27 mens antall DRG-poeng er redusert med 51,6 DRG-poeng

Innlagt døgn i Kirkenes redusert med 49 episoder og en ditto reduksjon på 46,6 DRG-poeng



Confidential

HDG 10 Indresekretoriske, ernærings- og stoffskiftesykdommer –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 98

Episodetype Innlagt døgn:

Betydelig reduksjon i antall døgnopphold fra 173 i 2019 til 128 i 2021 med en tilsvarende betydelig reduksjon i antall DRG poeng på 51,6 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er økt fra 58,4 % i 2019 til 71,1 % 2021 – hvilket indikerer en tilsvarende nedgang i elektive innleggelser

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er økt fra 3,91 i 2019 til 5,22 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er redusert fra 0,26 i 2019 til 0,19 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er lett redusert fra 1,02 i 2019 til 0,98 i 2021 dvs pasientpopulasjonen i HDG 10 litt «lettere» i 2021 vs. 2019. 
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Confidential

HDG 11 Nyresykdommer – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 100

Alle episoder HDG 11 antall:

Alle episoder HDG 11 DRG-poeng:

2021 vs. 2019:

Antall episoder økt  med 707 mens antall DRG-poeng økt med 44,2 DRG-poeng

Innlagt dag som primært er dialyse har en økning på 432 episoder med ditto økning på 39,58 DRG-poeng



Confidential

HDG 11 Nyresykdommer – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 101

Episodetype Innlagt døgn:

Økning i antall døgnopphold fra 349 i 2019 til 388 i 2021 med en tilsvarende økning i antall DRG poeng på 10,2 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er redusert fra 80,5 % i 2019 til 75,3 % 2021

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 3,87 i 2019 til 3,56 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er uendret 0,25 fra 2019 til 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 0,96 i 2019 til 0,89 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 11 innlagt er litt «lettere» i 2021 vs. 2019.

«Lettere» pasienter ligger kortere inne og gjør at DRG-poeng per liggedag holder seg uendret 
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HDG 11 Nyresykdommer – Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 102
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HDG 12 Sykdommer i mannlige kjønnsorgan –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 103

Alle episoder HDG 12 antall:

Alle episoder HDG 12 DRG-poeng:

2021 vs. 2019:

Antall episoder økt  med 34 mens antall DRG-poeng økt med 14,75 DRG-poeng

Primært er det polikliniske konsultasjoner som bidrar til økningen i antall med 266 flere epioser



Confidential

HDG 12 Sykdommer i mannlige kjønnsorgan –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 104

Episodetype Innlagt døgn:

Økning i antall døgnopphold fra 73 i 2019 til 92 i 2021 med en tilsvarende økning i antall DRG poeng på 15,9 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er økt fra 39,7 % i 2019 til 50 % 2021

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 2,88 i 2019 til 2,55 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er økt fra 0,33 i 2019 til 0,36 i 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 0,94 i 2019 til 0,92 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 12 innlagt er litt «lettere» i 2021 vs. 2019.
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HDG 12 Sykdommer i mannlige kjønnsorgan –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 
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Confidential

HDG 13 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 106

Alle episoder HDG 13 antall:

Alle episoder HDG 13 DRG-poeng:

2021 vs. 2019:

Antall episoder redusert med 429 mens antall DRG-poeng redusert med 36,45 DRG-poeng

Mens Hammerfest øker med 33 episoder innlagt døgn og ditt økning på 27,57 DRG poeng er trenden motsatt i Kirkenes med 41 færre episoder og ditto 37,83 færre DRG-poeng

Nedgang i antall poliklinikk dag ved alle 4 klinikker tilsammen 87 færre episoder med ditto reduksjon på 32,82 DRG-poeng. Tross nedgang i antall poliklinikk dag i Kirkenes

øker antall DRG-poeng dvs. at pasientpopulasjonen i 2021 er litt «tyngre» enn i 2019



Confidential

HDG 13 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå)

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 107

Episodetype Innlagt døgn:

Liten reduksjon i antall døgnopphold fra 198 i 2019 til 190 i 2021 og tilsvarende reduksjon i antall DRG poeng på 10,3 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er økt fra 26,3 % i 2019 til 33,7 % 2021

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er økt fra 2,56 i 2019 til 2,62 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er redusert fra 0,36 i 2019 til 0,35 i 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 0,93 i 2019 til 0,92 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 13 innlagt er minimalt «lettere» i 2021 vs. 2019.



Confidential

HDG 13 Sykdommer i kvinnelige kjønnsorganer –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 108
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Antall episoder økt med 61 mens antall DRG-poeng redusert med 28,7 DRG-poeng

Som tabell to bilder lengre frem viser henger det meste av endringene observert i HDG14 sammen med et færre antall fødsler i 2021 

enn i 2019.
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HDG 14 Sykdommer under svangerskap, fødsel og barseltid –
Finnmarkssykehuset (klinikknivå) 

Aktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 110

Episodetype Innlagt døgn:

Reduksjon i antall døgnopphold fra 566 i 2019 til 540 i 2021 med en tilsvarende reduksjon i antall DRG poeng på 25,8 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er redusert fra 93,6 % i 2019 til 89,6 % 2021

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 3,09 i 2019 til 2,80 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er økt 0,23 fra 2019 til 0,24 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 0,70 i 2019 til 0,68 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 14 innlagt er litt «lettere» i 2021 vs. 2019.
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Antall episoder er redusert med 29 mens antall DRG-poeng øker med 7,61 DRG-poeng.

Primært skyldes nedgangen i antall innalgt døgn pga færre fødsler jf. tabell to bilder lengre frem
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Reduksjon i antall døgnopphold fra 500 i 2019 til 472 i 2021 men en liten økning i antall DRG poeng på 8,36 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er tilnærmet uendret 100 %

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 3,26 i 2019 til 2,85 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er økt fra 0,19 i 2019 til 0,24 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er økt fra 0,62 i 2019 til 0,67 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 15 innlagt er «tyngre» i 2021 vs. 2019.

Færre men tyngre døgnopphold ligger kortere i snitt i 2021 enn 2019
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Antall episoder er økt med 136 mens antall DRG-poeng øker med 5,75 DRG-poeng, primært poliklinikk som øker i antall
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Økning i antall døgnopphold fra 145 i 2019 til 178 i 2021 men en liten reduksjon i antall DRG poeng på 2,02 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er økt fra 71,0 til 81,3 % hvilket indikerer en tilsvarende nedgang i andel elektive

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 3,01 i 2019 til 2,35 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er økt fra 0,30 i 2019 til 0,31 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 0,89 i 2019 til 0,72 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 16 innlagt er «lettere» i 2021 vs. 2019.

Flere men lettere døgnopphold ligger kortere i snitt i 2021 enn 2019 og bidrar i sum til at DRG-vekt per liggedag øker litt
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ConfidentialAktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 118

Antall episoder er økt med 124 mens antall DRG-poeng øker med 11,62 DRG-poeng
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Liten reduksjon i antall døgnopphold fra 58 i 2019 til 54 i 2021 men en tilsvarende reduksjon i antall DRG poeng på12,79 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er tilnærmet uendret rundt 67 %

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er økt fra 5,02 i 2019 til 5,72 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er redusert fra 0,37 i 2019 til 0,31 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 1,86 i 2019 til 1,76 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 17 innlagt er «lettere» i 2021 vs. 2019.

Færre og lettere pasienter ligger lengre i 2021 enn i 2019
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Antall episoder er redusert med 15 mens antall DRG-poeng er redusert med 69,64 DRG-poeng

Påfallende her er 44 færre innlagt døgn i Kirkenes og en reduksjon av antall DRG-poeng på 94,56 DRG poeng. Særlig er det DRG 

416N Sepsis som bidrar med en reduksjon på 63 DRG-poeng i Kirkenes. Dette indikerer en korreksjon av kodepraksis vedr. sepsis 

med kjent infeksjonsfokus i tråd med gjeldende retningslinjer mens tilsvarende endring av kodepraksis kan virke ikke å ha slått like 

tydelig igjennom i Hammerfest
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Reduksjon i antall døgnopphold fra 139 i 2019 til 106 i 2021 med en tilsvarende reduksjon i antall DRG poeng på 70,35 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er økt fra 90,7% til 96,2%

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 6,99 i 2019 til 4,91 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er økt fra 0,24 i 2019 til 0,31 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 1,68 i 2019 til 1,54 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 18 innlagt er «lettere» i 2021 vs. 2019.

Færre og lettere pasienter ligger kortere i 2021 enn i 2019
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ConfidentialAktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 124

Antall episoder er redusert med 1 mens antall DRG-poeng redusert med 20,05 DRG-poeng. 

Primært er det i Hammerfest vi ser en reduksjon både i antall og poeng for både innlagte døgn og poliklinikk. Kirkenes og Alta har en 

økning i polikliniske konsultasjoner (primært HAVO pol i Kirkenes og Alta)
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Reduksjon i antall døgnopphold fra 155 i 2019 til 125 i 2021 med en tilsvarende reduksjon i antall DRG poeng på 23,56 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er lett økt fra 89,0% til 91,2%

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 2,72 i 2019 til 3,28 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er redusert fra 0,25 i 2019 til 0,20 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 0,67 i 2019 til 0,65 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 19 innlagt er «lettere» i 2021 vs. 2019.

Færre og lettere pasienter ligger lengre i 2021 enn i 2019
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ConfidentialAktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 127

Antall episoder er økt med 19 mens antall DRG-poeng økt med 28,33 DRG-poeng. 
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Økning i antall døgnopphold fra 164 i 2019 til 170 i 2021 med en tilsvarende økning i antall DRG poeng på 27,07 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er lett reduser fra 98,8% til 94,1%

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er økt fra 2,12 i 2019 til 2,46 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er uenret 0,38 fra 2019 til 2021

DRG indeks (DRG poeng per episode) er økt fra 0,81 i 2019 til 0,94 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 21 innlagt er «tyngre» i 2021 vs. 2019.

Flere og tyngre pasienter ligger lengre i 2021 enn i 2019
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Antall episoder er økt med 1 mens antall DRG-poeng redusert med 2,16 DRG-poeng. 
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Kun 4 pasienter i 2019 redusert til 1 2021. 
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ConfidentialAktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 133

Antall episoder er redusert med 203 mens antall DRG-poeng redusert med 25,08 DRG-poeng. Primært polikliniske konsultasjoner i 

Hammerfest og Kirkenes som trekker antall episoder ned.  

11 av de 19,2 poengene i reduksjon for innlagt døgn i Kirkenes er knyttet til færre innlagt til primær enkel rehabilitering jf tabell to 

bilder lengre frem
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Reduksjon i antall døgnopphold fra 221 i 2019 til 193 i 2021 med en tilsvarende reduksjon i antall DRG poeng på 30,7 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er lett reduser fra 49,7% til 48,2%

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 7,14 i 2019 til 6,77 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er uendret 0,12 fra 2019 til 2021.

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 0,88 i 2019 til 0,84 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 21 innlagt er «lettere» i 2021 vs. 2019.

Flere og lettere pasienter ligger kortere i 2021 enn i 2019
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ConfidentialAktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 136

Antall episoder er økt med 146 mens antall DRG-poeng økt med 22,55 DRG-poeng.

Primært er det poliklinikk dag og medikamentell kreftbehandling som øker med hele 26 DRG-poeng jf tabell to bilder lengre frem
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Antall døgnopphold er redusert fra 15 til 11 – liten forklaringsverdi
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ConfidentialAktivitetsanalyse Finnmarkssykehuset HF 139

Antall episoder er økt med 600 mens DRG-vekten er redusert med 15,74 DRG-poeng 

Primært kommer denne økningen i DRG 993/995 Samarbeid/oppfølging mot 1. linjen øker med 360 (denne aktiviteten var ikke inkluder i ISF i 2019)

DRG 872 Middels omfattende prosedyrer øker fra 304 til 546 i antall – øker med nær 80 % - grunn til å se på om disse er kodet korrekt

Hammerfest 17 færre innlagt døgn i 2021 og en reduksjon på 52,74 DRG poeng – forklares av 2 færre tracheostomier som alene gir en reduksjon på 56 DRG-poeng,

Kirkenes 19 færre innlagt i 2021 men øker med 2,08 DRG-poeng – forklares med 1 økt tracheostomi i 2021 som alene gir en økning på 26 DRG poeng
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Reduksjon i antall døgnopphold fra 174 i 2019 til 143 i 2021 med en tilsvarende reduksjon i antall DRG poeng på 49,7 DRG-poeng

Ø-hjelps andelen er økt fra 65,5 % til 71,3%

Gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold er redusert fra 0,79 i 2019 til 0,55 i 2021.

DRG-poeng per liggedag er økt  fra 1,03 i 2019 til 1,18 2021.

DRG indeks (DRG poeng per episode) er redusert fra 0,81 i 2019 til 0,64 i 2021 dvs. pasientpopulasjonen i HDG 21 innlagt er «lettere» i 2021 vs. 2019.

Færre og lettere pasienter ligger kortere i 2021 enn i 2019 (119 av 143 pasienter i 2021 har 0 liggedager dvs. skrevet inn og ut samme døgn)
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Antall episoder er økt med 20 mens DRG-vekten er redusert med -8,69 DRG-poeng 
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Endring fra 15 til 17 opphold fra 2019 til 2021 – liten forklaringsverdi
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