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Å flytte tjenester hjem til pasienten ved 
hjelp av teknologi er et av målene i 
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-
2023.

Tilpasning av finansieringsordningene vil 
være et av virkemidlene for å oppnå 
ønsket endring.

«Finansieringsordningene må ikke være til 
hinder for å erstatte fysisk oppmøte for 
behandling og oppfølging med digitale 
tjenester.»



Oversikt over ulike finansieringsordninger
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Rammefinansiering ~105 mrd

Innsatsstyrt finansiering ~ 38 mrd

Takster i sykehus ~ 3 mrd

Kvalitetsbasert finansiering ~ 550 mill



Premissene for utvikling av ISF (Innsatsstyrt 

finansiering) 
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understøttesørge for-ansvaret

budsjettet til de regionale helseforetakene avhengig av hvor mange, og hva 

slags pasienter som får behandling

stimulere til kostnadseffektiv pasientbehandling

understøtteønsket faglig utvikling i spesialisthelsetjenesten



Videreutvikling av aktivitetsbasert finansiering

Behov oppstår i tjenesten

• Innspill fra RHF om hva som skal 

utvikles og prioriteres

• Vurderinger fra Helsedirektoratet

• Oppdrag fra Helse- og 

omsorgsdepartementet

• Fortløpende innspill fra ulike HF/ 

fagmiljø



Videreutvikling av finansieringsordningene
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Når ting skjer så skjer de fort
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Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel polikliniske konsultasjoner gjennomført 

på telefon per måned i 2019
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Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel polikliniske konsultasjoner gjennomført 

på telefon per måned i 2020
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Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel tjenester gjennomført på video eller telefon 

sammenlignet med fysiske frammøter per 1 og 2 tert 2020
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Somatikk

Antall videokonsultasjoner per region for januar -

oktober 2020

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober

Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord



Helsedirektoratet 12

Somatikk

Antall telefonkonsultasjoner per region for januar

-oktober 2020
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Somatikk

Andel kontakter gjennomført på video eller telefon 
sammenlignet med fysiske frammøter januar-oktober 2020
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Tjenesten har endret seg

• Flytting av tjenester hjem til pasienten ved bruk 

av teknologi

• Mer effektiv utnyttelse av personellressurser
i sykehus

• Mer ambulant og teambasert behandling

• Samhandling mellom tjenestenivåene

• Dreining av aktivitet fra døgn- til dagbehandling

• Mer helhetlige og pasientorienterte 

tjenesteforløp i spesialisthelsetjenesten
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Innsatsstyrt finansiering



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

Opphold (DRG) Særtjenester (STG)

H-reseptoppgjørsdata

Tjenesteforløp (TFG)



Teknologinøytralitet i ISF

•Telefonkonsultasjoner

•Videokonsultasjoner
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Gir samme refusjon som

fysiske frammøter i sykehus



Teknologinøytralitet i ISF

Refusjonsgrupper (STG) som samler aktivitet

over tid:

•Telekardiologi
fjernmonitorering av pasienter med ICD/pacemaker

•Telemedisinsk oppfølging av pasienter

med søvnapné som bruker CPAP

•Telemedisinsk sårbehandling
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Teknologinøytralitet i ISF

• Nettbasert behandlingsprogram
• finnes både i PHV/TSB og i somatikk

• bla eMeistring

• Samlegrupper
• Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging

av pasienter med andre psykiske og rusrelaterte lidelser
• Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging

av pasienter med andre somatiske lidelser

• Gruppene primært for datafangst – nytt område; aktivitet

under oppbygging
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Digital hjemmeoppfølging i ISF per 2 tertial 2020 
(antall - tertialvis refusjon)
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Oppfølging basert på pasientrapporterte data

- til bruk i direkte pasientbehandling

Bruk av skjemabaserte verktøy kan ha ulike formål (delvis adskilt og delvis overlappende)

a) Kvalitetsforbedring - systematisk innsamling og vurdering av slike data som et 
supplement til det ordinære tjenestetilbudet

b) Effektivisering – systematisk innhenting av slike data som alternativ til faste kontroller

I Innsatsstyrt finansiering er vi mest orienterte mot b)
Aktivitet knyttet til frammøter telles og finansieres gjennom de fysiske konsultasjonene

Imidlertid
• Bruk av slike verktøy bør framkomme i pasientdata
• Mangler prosedyrekoder for synliggjøring?
• Ulik begrepsbruk?
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Skisse - brukerstyrt oppfølging av epilepsipasient 
(kilde Vestre-Viken HF)
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Grupper for oppfølging av pasienter via PRO 

(patient reported outcome) i ISF

• Epilepsi

• Revmatologi

• Angst og tvangslidelser

• Samlegrupper for slik oppfølging for andre lidelser (én for somatikk og én for 

PHV/TSB)
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Oppfølging basert på pasientrapporterte data (PRO) i 

ISF per 2 tertial 2020 (antall tertialvise perioder)
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Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Fra 2022: Videreutvikling av modellen, jfr oppdrag fra HOD;
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«Helsedirektoratet skal, innen 1. november 2020, vurdere hvordan kvalitetsbasert 

finansering kan endres for å knytte ordningen tettere til sentrale mål for utvikling 

av spesialisthelsetjenesten, særlig knyttet til samhandling og digitalisering, jf. 

Nasjonal helse- og sykehusplan. Det skal legges vekt på å redusere antall 

indikatorer og tydeliggjøre sammenhengen mellom indikatorer og ønsket 

praksisendring i tjenesten. De regionale helseforetakene skal involveres i 

arbeidet.»

Forslag til nye indikatorer (noen eksempler)

• Andel videokonsultasjoner av totalt antall polikliniske konsultasjoner

• Samarbeidsmøter mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

• Pasientrapporterte data



Takstrefusjon av e-konsultasjoner hovedsakelig 

utenfor spesialisthelsetjenesten
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Større fleksibilitet i bruk av e-konsultasjoner for

• Fastleger 

• Legespesialister 

• Psykologer

• Fysioterapeuter

• Jordmødre

• Logopeder/ audiopedagoger

• Kiropraktorer

Foreløpig knyttet til utbruddet av Covid-19

I hovedsak gjelder dette videokonsultasjoner, 

og i noen grad telefonkonsultasjoner 

Video-, telefon- eller tekstkonsultasjon



Videreutvikling av finansieringsordningene
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Takk for oppmerksomheten!

Ved spørsmål ta kontakt med 

kristin.dahlen@helsedir.no

eller 

drginfo@helsedir.no
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