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Kommentar

Helsedirektoratet 2

Modernisering- bygg, 
utstyr og organisering 
av tjenester

Effektivisering i bruk 
av kompetanse

Kvalitet for pasienten



I hvilken grad kan finansieringsordningene understøtte utviklingen?
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Finansiering av spesialisthelsetjenester per 2017
Ordning  mill. kr Type Kapittel/post i 

stats-

budsjettet

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. Endret 2018 

(NLK).

Pol. lab. (private) 622 Forskriftsfestet, takstbasert. Overslag. 2711.76 Folketrygdbasert. Endret 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



Overordnede, langsiktige mål



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


2019 prioriterte områder

Nye tjenesteformer- digitalisering

ØH harmonisering ISF for 
poliklinikk dag og døgn

KPP- også for psykisk helsevern

Retning forløpsfinansiering i 
spesialisthelsetjenesten



Øyeblikkelig-hjelp tilstander og ISF 2019

Bygger på anbefalingen i rapport fra mai (prosjektgruppe med deltakelse fra 

RHF/HF):

• Poliklinisk intensivert behandling for ØH tilstander gis en høyere finansiering, 

samtidig som utvalgte døgn DRGer reduseres tilsvarende. 

• Understøtte ønsket faglig innretning av ØH og redusere insentiver til overnatting 

i sykehus. 

• I et langsiktig perspektiv bør tjenestene bli mer entydig definert uavhengig av 

organisering og forløp for pasienten. Det kan gi mulighet for en finansiering som 

er uavhengig av valg av omsorgsnivå.
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Nasjonale gjennomsnittsrefusjoner på gruppenivå RHF/HF vs
treffsikkerhet på utførende nivå

Blandingsmodell:

• ISF 

• Ramme

• (nå basert på Kostnad pr pasient beregninger)

Hvordan best mulig understøtte ønsket utvikling:
• Robuste rapporteringssystemer

• Databehandling- fra virksomhetsfokus til pasientfokus?

• God styringsinformasjon- fra myndighetsnivå til utfører

Nytte-kostnader

Helsedirektoratet 9



ISF gjelder for spesialisthelsetjenester

Egenomsorg
Fastlege/Lege-

vakt/Kommunalt ØH-
døgntilbud

ØH-poliklinikk ØH-dag ØH-døgn

• Glidende overganger m.h.t. alvorlighet og hastegrad

• Fravær av objektive kriterier for hva som er forsvarlig eller 
riktig omsorgsnivå

• Jo mer «lik finansiering for ØH-tjenester» i sykehus, desto 
større krav til differensiering mellom RHF-enes og 
kommunenes ansvar

Ønsket 

utvikling

Uønsket 

utvikling

Avgrenset 

harmonisering 

i 2018

Videre 

harmonisering 

i 2019



Videre

• Følge aktivitetsutviklingen

• Se på kategoriseringen av denne aktiviteten i ISF

• KPP (kostnad pr pasient) beregninger

Nærmere om endringene:

Grunnlagsdokumentet ISF-2019

Foreløpig ISF-regelverk 2019

Våre nettsider: Innsatsstyrt finansiering
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