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Overordnede, langsiktige mål
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Kvaliteten i tjenestetilbudet for 
pasienten er et resultat av 
hvordan de ulike tjenestene virker 
sammen.

To (tre) forvaltningsnivåer må 
virke sammen.

Forvaltningsnivåene må virke 
sammen hver for seg, og på tvers.



Spesialisthelsetjenesten – En forståelsesmodell

Staten
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•Helseforetak
•Private, ikke-kommersielle sykehus og virksomheter
•Avtalespesialister
•Fritt behandlingsvalg-aktører
•Andre private aktører
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•Innleggelse
•Poliklinisk behandling
•Dagbehandling/dagkirurgi
•Ambulante, oppsøkende team
•Pasientadministrert behandling
•Asynkron telemedisinsk oppfølging
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Finansiering av spesialisthelsetjenester. Forenklet aktørbilde
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Statens finansielle understøttelse av RHF-ene

Basisbevilgningene Rammefinansiering, per capita. Justert for faktorer som 
påvirker kostnadsnivået (geografi og demografi m.m.)

Aktivitetsbasert 
finansiering (inkl. ISF)

Kobler inntektene til hvor mange og hva slags pasienter som 
mottar behandling

Kvalitetsbasert 
finansiering

Kobler inntektene til kvaliteten i tjenestetilbudet, basert på 
Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Egenandeler og 
pasientbetaling

Rettslige reguleringer av pasientenes medfinansiering av 
tilbudte tjenester (direkte til utførende ledd)

Tredjepartsordninger Reguleringer som innebærer at noen utførende 
virksomheter mottar stykkprisbetaling for visse tjenester



Finansiering av spesialisthelsetjenester per 2017
Ordning  Omfang

(mill. kr)
Type Kapittel/post i 

statsbudsjettet
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. Endres 2018 (NLK).

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

Kompensasjon MVA 5 266 Kostnadsrefusjon. 732.80 Gjelder utvalgte varer og tjenester.

Annet Raskere tilbake. FBV (sekundær 
ordning). Enkelte tilskuddsordninger.



Ulike ordninger 
har ulike styrker 
og svakheter. 
Derfor blandet 
finansierings-
modell.



Utvalgte hensyn ved ISF-ordningen

Gevinstdeling ved 
kostnadsreduksjon (incentiv)

Kostnadskontroll

Unngå vridning av prioriteringer og 
behandlingsvalg

Administrativ 
enkelhet

Transparent ressursbruk / 
Gode styringsdata

Stimulans til pasientbehandling 
( Tilgjengelighet til tjenester og 
målrettet ressursbruk )

Risikodeling ved økte 
kostnader



Internasjonal kontekst: Verdibasert helsetjeneste



Verdibasert styring (KORA 2016)



Verdibasert styring – Ikke et ferdig konsept



Svenske betraktninger



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


Blandingsmodell er bra. Hovedspørsmålet: Omfang 
og innretning av aktivitetsbasert finansiering 

Hva og hvordan vi teller er avgjørende.
Tellemåten er i endring.



Kirurgi – Fra døgn til dag



Effektiv helsehjelp til ØH-pasienter



Digitalisering av tjenester



Teknologi Nye kontaktformer og gjennomføringsmåter



…men fortsatt også helsehjelp på tradisjonelt vis



Bedre helsedata

NPR

KPR
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Andre 
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Betaling for hele eller delte 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 stykkprisfinansiering til utøvende nivå.

Ikke utvidede rapporteringskrav



Eksempel 1: Nettbaserte behandlingsprogram

• Inspirasjon: Emeistring utviklet i Helse Bergen HF

• Samme prinsipp: Det er tjenesten gitt over tid som telles, 
uavhengig av antall meldinger som utveksles og 
«mikrokommunikasjonen» som finner sted

• F.o.m. 2016



Eksempel 2: Telekardiologi, dialyse og legemidler

En viktig byggesten i et mer forløpsorientert system er 
videreutvikling av STG-systemet som alternativ til for stort fokus på 
tradisjonelle tjenester gruppert i DRG-systemet



Eksempel 3: Patient Reported Outcomes

Kontinuerlig oppfølging av pasienter basert på PRO, som alternativ 
til tradisjonell poliklinisk kontrollvirksomhet.

Telles og delfinansieres gjennom STG-systemet f.o.m. 2018 (pilot 
for epilepsipasienter)



Oppsummering

• Perfekte finansieringssystemer finnes ikke

• Finansiering basert på direkte kvalitetsmål er utfordrende

• Måten vi teller og måler aktivitet på er avgjørende

• Tellemåten er i endring  Økt forløpsorientering


