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Overordnede, langsiktige mål
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Kvaliteten i tjenestetilbudet for 
pasienten er et resultat av 
hvordan de ulike tjenestene virker 
sammen.

To (tre) forvaltningsnivåer må 
virke sammen.

Forvaltningsnivåene må virke 
sammen hver for seg, og på tvers.



Finansiering av spesialisthelsetjenester per 2017
Ordning  Omfang

(mill. kr)
Type Kapittel/post i 

statsbudsjettet
Kommentar

Basisbevilgning RHF 92 927 Rammefinansiering. Fast beløp. 732.72-75 Fordelt etter «Magnussen-modellen».

ISF-ordningen 34 290 Aktivitetsbasert. Overslag. 732.76 Nært relatert til basisbevilgningene.

Kvalitetsbasert finansiering 530 Fast ramme, variabel fordeling. 732.71 Basert på nasjonale kval.indikatorer. 

Pol. lab. (offentlige) 2 320 Forskriftsfestet, takstbasert. Overslag. 732.77 StatRHF for HF. Endres 2018 (NLK).

Pol. lab. (private) 622 Forskriftsfestet, takstbasert. Overslag. 2711.76 Folketrygdbasert. Endres 2018 (NLK).

Pol. radiologi (offentlige) 475 Forskriftsfestet. NCRP-relatert. Overslag. 732.77 StatRHF for HF.

Pol. radiologi (private) 291 Forskriftsfestet. NCRP-relatert. Overslag. 2711.76 Folketrygdbasert for private aktører.

Refusjon legespesialister 1 920 Forskriftsfestet, takstbasert. Overslag. 2711.70 Delvis forhandlings-basert.

Refusjon psykologspesialister 287 Forskriftsfestet, takstbasert. Overslag. 2711.71 Mindre enn 10% relatert til avtaleløse.

Egenandeler (pasienter) 1 693 Forskriftsfestet pasientbetaling, stykkpris. N/A

Egenandeler (folketrygden) 1 699 Skjermingsordning. 2752.70 Refusjon i.h.t. frikort eller fritak

Kompensasjon MVA 5 266 Kostnadsrefusjon. 732.80 Gjelder utvalgte varer og tjenester.

Annet Raskere tilbake. FBV (sekundær 
ordning). Enkelte tilskuddsordninger.



Finansiering av spesialisthelsetjenester. Forenklet aktørbilde
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Finansiering og prioritering. Ansvarsbalanse.

Ledelsesansvar i 
styringslinjen.

Profesjonsansvar.

Overordnet statlig 
systemansvar

Lokalt ansvar for 
intern finansiering

Ideal: Finansieringsordninger 
med riktige insentiver på 
administrativt og klinisk nivå

Behandlingsvalg og prioriteringer 
baseres på nytte og kostnader; 

ikke inntektshensyn



Aktualisering:Fra takster til ISF innen psykisk helsevern og TSB



Antall

Gjennomsnittsbasert system – Hva innebærer det?

KostnadI
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ISF-ordningens styringskraft –



Rapport mars 2017 – Bakteppe for utviklingsarbeidet

Finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten – Langsiktige utviklingsbehov

https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemet/17-4033-3 Strategisk vurdering av finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten - Publisert 20170403.pdf


Fra døgn til dag



Kirurgi – Fra døgn til dag

Vesentlige ISF-endringer i 2018
Harmonisering døgn/dag på 

utvalgte områder



Effektiv helsehjelp til ØH-pasienter



Digitalisering av tjenester



Teknologi Nye kontaktformer og gjennomføringsmåter



…men fortsatt også helsehjelp på tradisjonelt vis



Bedre helsedata
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Mye bra ved dagens 
system, men også rom 

for nytenkning



Blandingsmodell er bra. Hovedspørsmålet: Omfang 
og innretning av aktivitetsbasert finansiering 



Betaling for hele eller delte tjenester?

Kvalitet – En funksjon av helheten

Mulig utvikling
Likt tjenesteinnhold gir lik finansiering fra staten til RHF, uavhengig av organisering, 
hvem som utfører og hvilken metode man benytter.

Fortsatt operasjonaliserbar stykkprisfinansiering til utøvende nivå.

Ikke utvidede rapporteringskrav



Glidende overgang mot
kapitasjon

Forløpsbasert 
finansiering:

Høyreforskyvning



Internasjonal kontekst: Verdibasert helsetjeneste



Verdibasert styring (KORA 2016)



Verdibasert styring – Ikke et ferdig konsept



Behandling i (F)ACT-team – Helsehjelp målt i 
forløpsperspektiv 

Kvalitet – En funksjon av helheten

Behandlingsaktiviteten måles ikke basert på antall kontakter eller indirekte 
aktiviteter; det er oppfølgingen av pasienter over tid gjennom en struktur 
(team) som oppfyller visse innholdsmessige krav som er telleenheten.



Nettbaserte behandlingsprogram

• Inspirasjon: Emeistring utviklet i Helse Bergen HF

• Samme prinsipp: Det er tjenesten gitt over tid som telles, 
uavhengig av antall meldinger som utveksles og 
«mikrokommunikasjonen» som finner sted



Noe lignende i somatikken?

En viktig byggesten i et mer forløpsorientert system er 
videreutvikling av STG-systemet som alternativ til for stort fokus på 
tradisjonelle tjenester gruppert i DRG-systemet



Patient Related Outcomes

Kontinuerlig oppfølging av pasienter basert på PRO, som alternativ 
til tradisjonell poliklinisk kontrollvirksomhet.

– Hva skjer hvis vi ikke etablerer noe mål på denne 
helsehjelpsformen?

– Kan telles i STG-systemet (piloteres 2018)



Nye tjenesteformer – Grunnleggende styringsdata?

Hvem er pasienten? Hva er indikasjonen? Hva er behandlingen? Hva er 
ressursbruken (KPP)? Hva er resultatet?
Stort gap mellom styringsdatasystemer for «viktige nye tjenester» og tradisjonelle sykehustjenester 



Lik finansiering på tvers av tjenesteform 

• Kan man finansiere likt uavhengig av om man gir tjenestene på 
tradisjonell eller ny måte?

• Forutsetter forløpsperspektiv på nivået over 
DRG- og STG-baserte aktivitetsmål

• Mulige områder i 2019:

– Kostbar legemiddelbehandling

– Dialysebehandling

• Etablere nødvendige erfaringer. Deretter utvidelse til flere 
områder.


