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Eksempel: Finansiering

“These days the main aim is to 

make the funding system as 

neutral as possible in terms of 

decisions regarding choice of form 

of treatment."

Directorate of Health, June, 2007





Aktivitetsendring avhenger av endring i DRG-vekt



Hvordan påvirker egenandeler legebesøk?

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

L
e
g

e
b

e
s
ø

k
 p

e
r 

å
r

År

8-11 år 12-15 år



Erfaring fra England

• Engelske leger fikk bonus for å graden av måloppfyllelse på

146 kvalitetsindikatorer (2004)

– Prosent av diabetespasientene man har utført synstest på

– Kolesterolnivået hos pasienter med hjertesykdom

• Resultat

- Betydelig måloppnåelse på de fleste indikatorer (84%, Doran 

2006)

- Mer moderat når man tok hensyn til tidligere trender

- Forverring på indikatorer som ikke ble inkludert Campell 2009, 

Doran et al 2011) 

- Betydelig kostnadsøkning (lønnsøkning for leger, 30%)



Umoralskt å ikke tenke på helseøkonomi?

• En økonom er en som kan 

prisen på alt og verdien av 

ingenting?

• Nei!
– Varme hensyn

– Uunngåelig

– Nyttig



Kreftlegemidler?



Eksempel: 100 millioner i underskudd

• Inntekt = Fast overføring + Bonus basert på aktivitet A

• Kutte i aktivitet A eller B?

– Innlysende, men hvor mye?

• Kutt 100 millioner fra aktivitet A : Ikke balanse!

• Kutt 100 millioner fra aktivitet B : Balanse!

• Taper inntekt 

– Kutter 100, taper 50 i inntekt, har da fremdeles 50 i underskudd.

– Må kutte mer. Hvor mye? 



Hvor mye må kuttes for å dekke et underskudd?

• Konklusjon 1:  Med et bonusbasert system, blir det et sterkt insentiv 

til å kutte i den aktiviteten som ikke er med i systemet.
•Dobbbet så dyrt hvis bonusen er 50%

• Konklusjon 2: Incentivet blir veldig sterk når bonusandelen stiger.
•Bonus på 80%: fem ganger så dyrt, 90%: ti ganger så dyrt

Bonus 40% Bonus 50% Bonus 60%

Første kutt 100 100 100

Andre kutt 40 50 60

Tredje kutt 20 25 30

Osv

Til sammen 167 200 250



Kuttet avhenger av bonusandelen



Betaling etter innsats eller resultat?

• Ja, mange eksempler på at belønning virker, men …

– Kan virke for sterkt

– Fortrenger andre aktiviteter

– Virker, men ikke på den måten vi tror

• Nei

– Endre rapportering, ikke praksis

– Ødelegger indre motivasjon

– Belønningen er for svak til å bety noe

• Begge deler!

– Hvor sterke er de ulike effektene?

– Implikasjoner



Hva så?

• Små endringer kan gi store konsekvenser

• Systemet krever mye informasjon for å fungere godt
– Må vite hvor stor belønningen skal være

• Avhenger av i hvor stor grad belønningen endrer adferd

• Avhenger av hvor sterk den indre motivasjonen er

• Desto sterkere indre motivasjon til kvalitet, desto sterkere må 

belønningen for volum være








