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Viktige spørsmål 
fra 2016
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Rimelig samsvar på målnivå
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Utvikler vi systemet i riktig retning?



Ramme Aktivitetsbasert Resultatbasert
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Inntektsfordelings-

utvalget for 

spesialisthelse-

tjenesten 

(Magnussen II)

Utviklingsarbeid i 

regi av 

Helsedirektoratet

Behov for 

videreutvikling?

Nye dimensjoner enn 

gjeldende 

kvalitetsindikatorer?

Obs finansieringsmodeller for kommunale tjenester, inkl. fastleger

Finansiering - hovedtyper



Rapport mars 2017 – Bakteppe for deler av 

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


Noen av utviklingstrendene

• Intensivering av utredning- og behandlingsforløp

• «Poliklinifisering» og «Døgn til dag»

•Fortsatt funksjonsdeling og oppstykking av forløp mellom 

virksomheter

• Integrasjon av tjenester på tvers av subsektorer og forvaltningsnivå

•Digitalisering av tjenester og medisinsk avstandsoppfølging

•Pasientadministrert behandling og andre nye behandlingsformer

•Fleksibel oppgavedeling mellom forvaltningsnivåene

•Prehospitale og ambulante tjenester
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Noen 
konklusjoner
mars 2017
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Prop 1 S (2018-2019), s 106
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Likt 
tjenesteinnhold 
eller like 
kostnader?

Pasientklassifiserings-

systemer (som DRG) kan 

baseres på ulike grader 

av «iso cost» eller «iso

value»

Vi står overfor en mulig 

endring



Prop 1 S (2018-2019), s 109
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Retningen for 
ABF?
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Pasientfokus Virksomhetsfokus

Helhet Enkelthendelser

Kostnadsrefusjon Metodenøytralitet

Mer symmetriske modeller på tvers av forvaltningsnivåene?



Prop 1 S (2018-2019), s 106
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Noen 
internasjonale 
betraktninger



CMS

Mange modeller for 

«bundling»

Til dels høy kompleksitet

Likevel mye å lære



Porter og 
Kaplan

Kraftig for «bundled

payments»

(Men glemmer de noe av 

fordelene med 

blandingsmodeller)



Canada

Grundige gjennomganger 

og utredninger



Hva gjør vi selv?



Forløp - betaling for hele eller oppdelte 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 finansiering til utøvende nivå. (Fortsatt pågående 

samarbeid om dette)

MålRealitet: Ikke utvidede rapporteringskrav



Fra rapporterte data til ISF (2019)
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Episoder (Avdelingsopphold. Direkte og indirekte kontakter)

Opphold (DRG) Særtjenester (STG)

H-reseptoppgjørsdata
Rapporerings-

nivå

Hovedmodell

ISF 2019

ISF 2019

på noen 

områder (pilot) Tjenesteforløp (TFG)



Dialyse

• Følgende aktivitet aggregeres sammen per pasient per måned:
• DRG 317, DRG 317O, STG MS01, STG MS02

• ISF-poeng for denne aktiviteten nullstilles

• TFG:

• For simulering og budsjettplanlegging høsten 2018:
• Bruk primært ISFPoeng for DRG-er og STG-er

• Det er godt nok som utgangspunkt dersom man ikke har veldig avvikende aktivtetsmønster

• Eventuelt: Tell antall pasientbehandlingsmåneder og se det i relasjon til TFG-ens basispoeng
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TFGKode TFGNavn Periode HDGKode Kostnadsvekt TFGBasispoeng

MT01 Dialysebehandling Måned 11 1,116 1,116



Legemiddelbehandling
• Følgende aktivitet aggregeres sammen per pasient per år:

• Nevro: DRG 801H + STG AS01
• Mage/tarm: DRG 806H + STG FS01
• Revma: DRG 808H + STG HS01
• Hud: DRG 809H + STG JS01

• ISF-poeng for denne aktiviteten nullstilles

• TFG-er:

• For simulering og budsjettplanlegging høsten 2018:
• Bruk primært ISFPoeng for DRG-er og STG-er
• Det er godt nok som utgangspunkt dersom man ikke har veldig avvikende aktivtetsmønster
• Eventuelt: Tell antall pasientbehandlingsmåneder og se det i relasjon til TFG-ens basispoeng
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TFGKode TFGNavn Periode HDGKode Kostnadsvekt TFGBasispoeng

AT01 Behandling av MS og andre nevrologiske lidelser med særskilte legemidler År 1 2,453 2,453

FT01 Behandling av inflammatoriske mage-/tarm lidelser med særskilte legemidler År 6 1,660 1,660

HT01 Behandling av revmatologiske lidelser med særskilte legemidler År 8 1,211 1,211

JT01 Behandling ved psoriasis og andre hudlidelser med særskilte legemidler År 9 1,408 1,408



Problemstilling 
reist i 2016 (og 
tidligere)

Marianne Mancini, 

Dagsmøte om 

helseøkonomi 5.12.2016
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2020?

Arbeid igangsatt og prioriteres 
videre i 2019

Aktørene involveres i utredning 
før beslutninger og konkrete valg



Hvis tid, noen tanker om 
samhandling



Hva er tenkt 
før?

(Eksempler)

2005 2007 2009

2015 2016 2016 2017



Noen fellestrekk i 
problemanalysen 
og tilnærmingen

• Finansieringsordningene én del av systemet, men ikke 

den viktigste begrensende faktoren for samarbeid og 

integrerte tjenester

• Asymmetriske og frakoblede finansieringssystem for 

kommuner og RHF  Begrensede eller negative 

incentiver for partene til samarbeid

• Spesialisthelsetjenestens finansieringssystem har fått 

mest fokus

• Diskusjon av finansieringsløsninger for spesifikke 

delprosesser og tjenester, til dels med forslag til 

løsninger



Samhandling –
En enkel modell

Kommuner RHF



Intern integrasjon 
mellom tjenester, 
funksjoner og 
aktører

Primærhelseteam

Oppfølgingsteam

Tilrettelagte somatiske 

tilbud til pasienter med 

alvorlig psykisk lidelse 

eller rusproblem

«Thoraxmøtet»

Kommuner RHF



Gode 
overganger

Sekvensiell integrasjon/ 

koordinering

Kommuner RHF



Integrerte 
tjenestetilbud

Samtidig integrasjon/ 

koordinering

Eks: ACT-team og PCT

Kommuner RHF



Oppgave-
overføring

Bevisst og eksplisitt?

«Det bare ble sånn»?

Kommuner RHF



Oppgave-
fordeling

Eks: Kommunalt utførte 

spesialisthelsetjenester

Hva er omfanget av 

kommunale oppgaver 

utført og finansiert av 

spesialisthelsetjenesten?

Kommuner RHF

?



Hva er tenkt 
før?

(Eksempler)

2005 2007 2009

2015 2016 2016 2017



Noen fellestrekk i 
problemanalysen 
og tilnærmingen

• Finansieringsordningene én del av systemet, men ikke 

den viktigste begrensende faktoren for samarbeid og 

integrerte tjenester

• Asymmetriske og frakoblede finansieringssystem for 

kommuner og RHF  Begrensede eller negative 

incentiver for partene til samarbeid

• Spesialisthelsetjenestens finansieringssystem har fått 

mest fokus

• Diskusjon av finansieringsløsninger for spesifikke 

delprosesser og tjenester, til dels med forslag til 

løsninger


