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Helsedirektoratets visjon

God helse – gode liv
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Hvor vil vi med helsetjenesten? 

Hva bør finansieringsordningenes bidrag være?
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«Finansierings-

ordninger som 

bidrar til 

likeverdige og 

effektive 

helsetjenester av 

god kvalitet.»

Finansieringsordningene er ett av virkemidlene.
Én finansieringsmekanisme alene er ikke nok (de har ulike kvaliteter).



Mest mulig 
helse for 
pengene

Premissene for 

utvikling av ISF

(aktivitetsbasert 

finansiering) 

å understøtte sørge for-ansvaret til de regionale

helseforetakene

skal ordningen stimulere

til kostnadseffektiv pasientbehandling

Gjennom innsatsstyrt finansiering gjøres deler av

budsjettet til de regionale helseforetakene avhengig

av hvor mange og hva slags pasienter som får

behandling

ISF skal understøtte ønsket faglig utvikling i

spesialisthelsetjenesten. Det pågår utviklingsarbeid

for at ordningen skal understøtte sammenhengende

forløp, bruk av ny teknologi og andre

nye og effektive måter å organisere tjenestetilbudet

på.



Kostnadseffektivitet 
og god utnyttelse av 
samlede ressurser

Finansieringsprinsipp:

Ikke en eksakt 

kostnadsrefusjon for 

faktiske kostnader, men 

refusjon beregnet på 

gjennomsnittskostnadene 

for tjenesten

• Betalingspreferanse for behandling der nytten står i forhold til 

kostnadene (obs dokumentasjon og beslutningsprosess)

• Betale likt for tjenester som gir samme verdi/utbytte for 

pasienter med lignende problem og behov (uavhengig 

av teknologi, organisering, profesjon, arena m.v.)

• Prisjustering etter kostnadsreduksjon → Utsatt gevinstdeling

Antall

Kostnad
I
S
F



Finansierings-
hjulet

Pasientbehandlingen må 

klassifiseres og 

rapporteres

Gir styringsinformasjon og 

grunnlag for finansiering



KPAL (i 1 000 kr)

Post Betegnelse Regnskap 

2018

Saldert 

budsjett 2019

Forslag 

2020

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 14 619 59 710 19 401

70 Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 

74 og 75 

695 607 874 059 945 110

71 Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres 539 252 552 116 566 434

72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres 51 380 490 53 571 938 56 113 159

73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres 18 108 181 18 781 421 19 588 777

74 Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, 

kan overføres 

13 698 766 14 270 445 14 916 217

75 Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres 12 252 747 12 726 632 13 261 484

76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning 36 139 373 37 843 728 39 960 745

77 Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, 

overslagsbevilgning 

2 877 199 3 119 112 3 145 547

78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester, 

kan overføres 

1 170 188 1 216 053 1 234 392

80 Kompensasjon for merverdiavgift, 

overslagsbevilgning 

6 594 975 7 030 632 7 378 243

81 Protonsenter, kan overføres 95 500 96 723 26 032

82 Investeringslån, kan overføres 2 767 520 5 212 381 5 782 762

83 Opptrekksrenter for lån f.o.m. 2008, 

overslagsbevilgning 

38 905 81 000 186 000

86 Driftskreditter 1 107 001 3 359 000 4 459 000

Sum kap. 0732 147 480 323 158 794 950 167 583 303
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Budsjettforslag spesialisthelsetjenesten (kap 732 RHFene i St.prop 1S 2019-2020) 



Helsedirektoratet 8

«Vi taper penger om vi gjør 

tjenestene bedre og billigere»

«Vi taper penger om vi gjør 

det rette»



Hva gjør vi?

Større grad av personell-, 

teknologi- og 

arenanøytralitet

• Tilpasser til nye måter å utføre helsetjenester på, herunder 

definerer nye arbeidsformer slik at de kan rapporteres, 

telles og finansiere i ISF

• Harmoniserer priser på tvers av tradisjonelle og nye 

tjenester

• Tjenesteforløp (bundles payments) for samme tjenester for 

samme pasientgrupper

• Nye grupper i ISF som understøtter samhandling med 

kommunene



Inndeling av ISF

• Diagnoserelaterte grupper(DRG) for 

sykehusopphold og kontakter

• Beregning av kostnad per opphold

• Finansieres per opphold

• Særtjenestegrupper(STGer)

• Kostnadsberegnes per pasient per periode

• Pasientadministrert legemiddelbehandling 

finansieres per pasient per år

• Andre STGer finansieres per pasient per 

måned eller tertial

Behandling i sykehus Behandling utenfor sykehus
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Tjenesteforløp (TFG)- behandling over en periode- samme finansiering for likt tjenesteinnhold



2020-endringer

Større grad av personell-, 

teknologi- og 

arenanøytralitet

Følgende er inkludert i ISF fra 2020 basert på innspill fra 

RHF-ene:

• Nye helsepersonellgrupper

• Telefonkonsultasjoner innen somatikk (som for psykisk 

helsevern/TSB) 

• Tverrfaglig oppfølging ambulant, herunder også integrerte 

team mellom kommune – og spesialisthelsetjenesten (som 

for psykisk helsevern/TSB)

• To nye tjenesteforløpsgrupper (TFG)

• Tre nye digitale tjenester innen psykisk helsevern/TSB

• Samarbeidsmøter mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten somatikk (som for psykisk 

helsevern/TSB)



Ambulante 
kontakter, 
hjemmesykehus,

Ambulante kontakter

Tilleggsfinansiering av ambulante konsultasjoner (fra 2017)

2020: Forenklet registrering

Hjemmesykehus

2020: Presiseringer i ISF-regelverket som forenkler og bidrar 

til lik finansiering uavhengig av om pasienten er innlagt i 

sykehuset eller hjemme

Bilde fra OUS



Digitalisering og 
nye tjenesteformer

• Telekardiologi

• Telemed. oppfølging CPAP

• Telemed. sårbehandling

• Videokonsultasjoner

• Telefonkonsultasjoner

• Oppfølging basert på 
digitale PRO-skjema i 
stedet for konsultasjoner

• Nettbasert behandlings-
program (eMeistring)

• Fjernmonitorering

Definere, beslutte og 
innføre tjenesten

Trygg implementering

Registrering i PAS

Rapportering

NPR

Refusjonskategorier

(DRG – STG – TFG)

Kostnadsdata

«Riktig» vekting

Informasjon og 
bekjentgjøring



Nettbasert 
behandling

«e-meistring»

Inkludert i ISF siden 2017

Høyere og 

kostnadsberegnet 

refusjon fra 2020

Fra Dagens Medisin (publisert 20190131);



Medisinsk 
avstands-
oppfølging

- Finansieringsordningen 

inkluderer telemedisinsk 

oppfølging



Understøtte 
samhandling

Flere endringer i ISF-

ordningen for 2020

Samarbeidsmøter og oppfølgingssamtaler på tvers av 
forvaltningsnivåene
• Nå også innen somatikk
• Bygger på tilsvarende innen psykisk helsevern og TSB

Strukturert oppfølging fra tverrfaglige integrerte team
• Modell: Pasientsentrerte helse-tjenesteteam
• Parallell til ACT-team innen psykisk helsevern og TSB

Ambulant, teambasert og tverrfaglig oppfølging fra 
spesialisthelsetjenesten
• Modell: Tidlig støttet utskrivningsteam ved hjerneslag
• Mål: Samordnet oppfølging etter en behandlingsperiode i 

spesialisthelsetjenesten og i overgangen til kommunal omsorg





Spesialist-
helsetjenester der 
pasienten bor

-også der kommunalt 

ansatte er utfører

-spesialisthelsetjenesten 

er faglig ansvarlig og 

finansierer etter avtale 

med kommunen



Videre 
utviklingsarbeid



Forespørsel om 
endringsinnspill 
er sendt RHF 
14.11.

Involvering av 

underliggende foretak

Frist 16. januar



Utviklingen av 
tjenestene 
fortsetter

den aktivitetsbaserte 

finansieringen skal støtte opp 

under ønsket faglig utvikling

Videreutvikling av finansieringsordningene på tvers av nivåene

Pasientforløp

Nye metoder

Persontilpasset medisin

Kunstig intelligens

Kvalitet- Tilgjengelighet- Kostnadseffektivitet- Transparens


