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Penger og pasient

I dag
Imorgen



I dag 

Radiolog

Patolog

Kirurg

Onkolog

Pasienten må innenfor veggene om vi skal få betalt

Logistikken styres av produksjonsapparatet



Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter

Pasientens helsetjeneste

Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor 



Imorgen

Radiolog Patolog

Kirurg

Logistikken styres ikke av produksjonsapparatet

Pasientens behov

Tverrfaglighet

Onkolog

Virker utmerket sammen!



Andre ting som venter der framme



Samhandlingsreformen er død!
Leve Samhandlingsreformen!



Penger og pasient

Ønsket adferd

Økonomisk insentivsystem





Finansiering. Fra Sisyfos til tipping point



Bærekraftig helsetjeneste 2035





Ikke fortere, høyere og sterkere.
Klokere.

Er det mulig å

• gi bedre pasientbehandling 

• med bedre pasientopplevelse

• med mer fornøyde ansatte ?

…uten å finne olje en gang til……



Virkemidler

1. Redusere uønsket variasjon. Strengere på å bare gjøre det 
vi er sikre på virker – pasienten bestemmer.

2. Bruke tilgjengelig teknologi. Til bedre pasientoppfølging 
og til å flytte kompetanse fram til pasienten.

3. Samarbeide bedre om de som trenger det mest. 5% 
bruker 50% av ressursene

4. Mer tid til pasientbehandling. Oppgavedeling i sykehus.



Ikke fortere
Ikke overføre oppgaven til noen andre
som kanskje ikke vil ha den



På vei mot 2035 – hva har vi i vente 
og hva kan vi lære av SSB



Bærekraftig spesialisthelsetjeneste 2035

2015 2020 2025 2030 2035

Aktivitetsframskrivning for spesialisthelsetjenesten

Demografisk 
befolkningsvekst

Sykdomsutvikling og 
variasjon

Teknologi Nye driftsformer og 
samhandling

Regulatoriske 
rammer

Høy

Lav

Midt

1 2 3 4 5

Fordi fremtiden er usikker utarbeides det flere alternative 
framskrivninger.

Høy befolkningsvekst og 
sykdomsutvikling. 
Lite bruk av teknologi, nye 
arbeidsformer og 
prioritering

Lav befolkningsvekst og 
sykdomsutvikling. 
Stor bruk av teknologi, nye 
arbeidsformer og 
prioritering

Hovedalternativ

Strategiske veivalg basert på effekt på aktivitet



Sykdomsutvikling og uønsket variasjon

Kne-artroskopi

2

E+ E-

Eksempel



Uønsket variasjon + samvalgsverktøy



Teknologi3



Teknologi – hva er potensialet

Sverige 

– rapport fra McKinsey på oppdrag fra Svenske myndigheter. 

– Sverige har satt som mål å være best på e-helse innen 2025

– implementering av eksisterende teknologi kan gi 33% besparing i 
2025

Danmark

– Regeringen tar initiativ om systematisk bruk av patientrapporterede 
oplysninger i sundhedsvæsenet – ”Initiativ 2.2 Bedre bruk av 
patienternes egne oplysninger”.

3

http://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/digitizing-healthcare-in-sweden

https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Rapporter-og-analyser/Sundhed/Analyse-af-patientrapporterede-oplysninger

http://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/digitizing-healthcare-in-sweden
https://www.digst.dk/Digital-velfaerd/Rapporter-og-analyser/Sundhed/Analyse-af-patientrapporterede-oplysninger


Danmark-
Bedre bruk af patientenes egne opplysninger
• Basert på pilot fra 2011 har man besluttet en nasjonal strategi for bruk 

av PROMS (Patient Reported Outcome), i første omgang for seks ulike 
pasientforløp i perioden 2016-2019:

– Astma

– Epilepsi

– Kemobehandling

– Nyreinsufficiens

– Prostatakræft

– Rheumatoid Arthritis (leddegigt)

25% reduksjon i  antall poliklinikk besøk



Copy with pride…



Om vi jobber sammen om dette…

Helsedirektorat
Direktorat for ehelse

Regionale helseforetak
Helseforetak

Samarbeidsutvalg

Primærhelse-
tjenesten



Aktivitetsvekst poliklinikk 
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2015 2020 2025 2030 2035 2040

Antall polikliniske konsultasjoner per år, HSØ

Aktivitetsmodellen Uendret aktivitetsnivå

Analyse PA Consulting Danmark, 5 forløp (25% reuksjon i fys. kons.) Eksempel 2 50% effekt (12,5% red.)
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95% av pasientene 5% av pasientene

NPR 2015

Antall pasienter Sum DRG poeng

5% av pasientene i 
HSØ hadde 48% av 

DRG poengene i 
2015

Kilde: NPR 2015

Nye driftsformer og samhandling4



Valencia – kroniker strategi



Pasientens team

Reiseledere over gapet mellom
nivåene

3% av pasientene fikk redusert
innleggelser med 70% sammenlignet
med året før

(tilsvarer 26% reduksjon
av alle innleggelser)

+ en rekke andre effekter…



Multisyke eldre



Aktivitetsvekst liggedøgn

70% reduksjon i liggedøgn for de 3% mest 
ressurskrevende pasientene ville for Helse Sør-Øst bety en 
reduksjon i antall liggedøgn på 26%. 



Om vi jobber sammen om dette…

Helsedirektorat
Direktorat for ehelse

Regionale helseforetak
Helseforetak

Samarbeidsutvalg

Primærhelse-
tjenesten



2015 2020 2025 2030 2035

Aktivitetsframskrivning for spesialisthelsetjenesten

Demografisk 
befolkningsvekst

Sykdomsutvikling og 
variasjon

Teknologi Nye driftsformer og 
samhandling

Regulatoriske 
rammer

Høy

Lav

Midt

1 2 3 4 5

Fordi fremtiden er usikker utarbeides det flere alternative 
framskrivninger.

Høy befolkningsvekst og 
sykdomsutvikling. 
Lite bruk av teknologi, nye 
arbeidsformer og 
prioritering

Lav befolkningsvekst og 
sykdomsutvikling. 
Stor bruk av teknologi, nye 
arbeidsformer og 
prioritering

Hovedalternativ

Konturene av en bærekraftig  helsetjeneste



Helsedirektorat
Direktorat for ehelse

Regionale helseforetak
Helseforetak

Samarbeidsutvalg

Primærhelse-
tjenesten


