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Tema for presentasjonen

Formål

!
!
Hvem omfatter dette? 
• Poliklinisk virksomhet innen psykisk helsevern og TSB som i dag omfattes av 

poliklinikkforskriften (og utløser takstrefusjoner)  i spesialisthelsetjenesten. Omfatter 
ikke pasienter som er innlagt ved institusjon 

• Endelig vedtak om omleggingen vil fattes i forbindelse med behandlingen av 
statsbudsjettet for 2017
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P-takstene utgår fra 2017. Den polikliniske aktiviteten skal isteden finansieres 
gjennom ISF-ordningen

Formålet med utvidelsen er å etablere et aktivitetsbasert finansieringssystem som på 
en bedre måte enn i dag understøtter tjenesten



Tema for presentasjonen

Omleggingen skal bidra til
Bak omleggingen fra takst til ISF ligger en målsetning om: 
!

• …et mer helhetlig finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten 
!

• …å gi en bedre beskrivelse og oversikt over den polikliniske aktiviteten 
innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
!

• …å gi bedre styringsinformasjon 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Tema for presentasjonen

Premisser
• Støtte opp under RHF enes «Sørge-for» ansvar 
• Blandingsmodell, dels aktivitetsbasert finansiering (ISF) og 

dels rammefinansiering 
• ISF er ikke et prioriteringssystem- pasientens rettigheter de 

samme 
• Kontrollert omlegging i 2017- krav om budsjettnøytralitet og -

kontroll
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Tema for presentasjonen

Mål og strategi for å nå målet
!

• ….. skal understøtte faglig praksis på en bedre måte enn dagens takstsystem. Den 
aktivitetsbaserte finansieringen skal ikke bare stimulere til behandling gjennom 
tradisjonelle tjenestetilbud, men også nye tjenesteformer. 

!
• Fra 2016 er det innført nye aktivitetskategorier i takstsystemet som ledd i 

utviklingsarbeidet (Behandling gjennom ambulante oppsøkende team, Nettbasert 
behandling, Tilleggstakst for ambulante konsultasjoner).  
!

• Systemet tilføres i 2017 en ny aktivitetskategori, Strukturerte polikliniske dagtilbud. 
Formålet med dette er å sørge for at «samme dag»-tilbud håndteres på en annen 
måte enn vanlige konsultative tilbud. 
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Tema for presentasjonen

Mer om strategi for å nå målet
!

• Systemet skal være godt nok med henblikk på å gjennomføre 
omlegging. Systemet forutsettes å være i utvikling med årlig 
oppdatering. 
!

• Timeverkstakstene fjernes som finansieringsmåte f.o.m. 2017. 
Dette refusjonsgrunnlaget overføres dels til ISF dels til rammen. 
!

• Kostnadsvektene (refusjonsgrunnlaget) for hver DRG-gruppe 
baseres på tilgjengelig data og informasjon p.t. Mer detaljerte 
kostnadsberegninger vil finne sted i omleggingsåret.
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Hva er i endring? (Ikke uttømmende)
Hva Gammelt Nytt Obs

Regelverk Forskrift ISF-regelverket Utilsiktede regelendringer? 

Finansieringslinje HOD!HELFO!Utfører
-RHF

HOD! «Sørge for»-RHF Gjestepasient-
oppgjørsordning?

Forvalter Helsedir/HELFO Helsedir

Finansieringsgrunnla
g

Regninger/ 
refusjonskrav

Aktivitetsdata 
rapportert til NPR

Datakvalitet! 
(minimalt med nye 
rapporteringskrav)

Klinikerenes 
administrative rolle

Dokumentere 
aktivitet/medisinsk 
koding 
+ Registrere 
refusjonskrav

Dokumentere aktivitet/
medisinsk koding + 
midlertidig 
videreføring av 
takstkoderegistreringe
r

Utfordring: Riktig balanse 
mellom rapporteringskrav 
og nytten av innsamlede 
opplysninger



All aktivitet 
i spesialist-
helse-
tjenesten

Annet Somatikk Psykisk helsevern og 
TSB

Innleggelser med 
overnatting

Innleggelser uten 
overnatting

Polikliniske tjenester 
utført av helseforetak 
og visse andre 
virksomheter 

Aktivitet omfattet av 
takstrefusjon i2016

Særtjenester; 
spesielle tilbud som 
går over tid

Ordinære 
polikliniske 
kontakter

Gruppebehandling, 
telefonkonsultasjon
er, samarbeidsmøter 
m.v.

Strukturerte 
dagtilbud

Aktivitet utenfor 
takstsystemet i 2016

Polikliniske tjenester 
utført av 
avtalespesialister

Avgrensning



Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk 
18.10.2016

Koderegler- Nytt  fra 2017 for psykisk 
helsevern barn og unge (PHBU)
• Alle polikliniske kontakter må registreres med kode på akse 1 fra 

og med første konsultasjon 
• Koden på akse 1 skal enten være en R-kode (symptomkode) eller 

en F-kode 
– F-koder skal benyttes hvis mulig. Hvis ikke benyttes 

symptomkode. 
– Z-koder skal ikke benyttes på akse 1 hvis man kan benytte R-

kode eller F-kode 
!

• Hvis det ikke er mulig å kode akse 2-6 fordi opplysninger 
mangler eller er mangelfulle, registreres kode for dette på den 
aktuelle aksen
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Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk 
18.10.2016

Presisering av regler for bruk av ICD-10-
koder – poliklinikk i PHV og TSB
• Brev om dette er sendt ut til fagdirektørene på RHF, HF og private 

sykehus 10.10.2016 
• Viktig at alle fagmiljøene er godt kjent med innholdet i brevet til 

fagdirektørene, før januar 2017 
• ICD-10-reglene som her gis legges til grunn for DRG-grupperingen (hvilken 

refusjonsgruppe en havner i)
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https://ehelse.no/Documents/Helsefaglig%20kodeverk/Kodingsregler%20for%20bruk%20av%20ICD-10-koder%20ved%20poliklinisk%20behandling%20innen%20psykisk%20helsevern%20voksne%20og%20TSB%2006.10.2016.pdf


Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk 
18.10.2016

Generelle kodingsregler 
!

• Reglene for bruk av ICD-10-koder ved innleggelse er i prinsippet de samme 
som for polikliniske kontakter 

• Alle kontakter skal registreres med ICD-10-kode som kode for hovedtilstand 
– Uavhengig av hvor kontakten foregår 

• Hovedregel: Som hovedtilstand velges kode for det helsehjelpen 
hovedsakelig er gitt for 

• Kode for Annen tilstand registreres bare når den tilstanden har hatt 
betydning for den helsehjelpen som er gitt 

– Det er ikke et mål å registrere mest mulig 

– Samtidige tilstander pasienten har, som ikke er vurdert eller behandlet, 
skal ikke registreres 

• Det skal være samsvar mellom det som står i journal og de koder som er 
registrert
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Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk 
18.10.2016

Mens pasienten er under utredning
• R-koder for symptom benyttes som kode for hovedtilstand inntil F-kode 

kan benyttes 
– Dersom utredning ikke er ferdig ved utskrivelse fra døgnopphold 

benyttes R-kode for alle dagopphold/polikliniske kontakter inntil en 
har tilstrekkelig informasjon til å benytte F-kode 

!
– Kapittel R i ICD-10: Symptomer, tegn, unormale kliniske funn og 

laboratoriefunn, ikke klassifisert annet sted  
!
– Kapitlet innbefatter symptomer, tegn og unormale resultater av 

kliniske eller andre undersøkelser, og ufullstendig angitte tilstander 
der det ikke foreligger en diagnose som kan klassifiseres annet sted
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Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk 
18.10.2016

Bruk av Z-koder
• Z-koder for kontaktårsak skal som en hovedregel være koder for Annen tilstand 

– Hvis pasienten har et symptom på en psykisk lidelse eller en etablert diagnose skal dette kodes som  
hovedtilstand, og Z-koden kan brukes som kode for Annen tilstand 

!
• Z03-kodene brukes ved observasjon og vurdering av person som fremviser symptomer eller tegn på en unormal 

tilstand som krever nærmere utredning, men som etter undersøkelse og observasjon ikke har behov for ytterligere 
behandling !

• Z03.2 Observasjon ved mistanke om psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser  benyttes bare når konklusjonen 
er at det ikke dreier seg om en psykisk lidelse som har behov for behandling 
– Og da bare som kode for annen tilstand 
– Som kode for hovedtilstand brukes i slike tilfelle en R-kode for det aktuelle symptomet !
– Dersom det er mulig å bruke en F-kode er det uaktuelt å bruke Z03.2  

• Det er da ikke lenger mistanke 
– Dersom det foreligger en psykisk lidelse, men pasienten ikke ønsker behandling 

• Benyttes aktuelle F-kode som kode for hovedtilstand
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Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk 
18.10.2016

Om bruk av Z-koder (forts)!
• For PHV/TSB kan disse to være aktuelle som kode for hovedtilstand, når det ikke 

foreligger symptomer eller etablert diagnose:  

!
• Z00.4 Generell psykiatrisk undersøkelse, ikke klassifisert annet sted  

– Ved undersøkelse for helseattest o.l. (eks. trafikkflygere og andre som har 
spesielle yrkeskrav til helse) 

!
• Z04.6 Generell psykiatrisk undersøkelse, begjært av myndigheter 

– Psykiatrisk undersøkelse begjært av rettsmedisinske årsaker, eller som ledd i 
barnevernets saksbehandling
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Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk 18.10.2016

Om bruk av prosedyrekoder
• Krav om obligatorisk prosedyrekoding for rapportering til NPR – fra 2010  

– (Hdir 09/1904) 
– Døgnopphold, dagopphold, poliklinikk for PHV og TSB (PHBU er unntatt fra krav til 

rapportering) 
– Formål: Lokal og nasjonal statstikk for planlegging, styring, evaluering og forskning 

!
• Koder fra alle kapitler kan brukes av alle fagmiljø – når det er aktuelt 

– PHBU kan også bruke prosedyrekodene, om de ønsker  

!
• Noen behandlingssteder har gode rutiner for registrering av prosedyrekoder 

– Bra!
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Det er ingen nye prosedyrekoder 
spesielt beregnet på PHV eller TSB

Viktig nå: Korrekt bruk av 
ICD-10-koder

http://www.kith.no/upload/1822/Prosedyrer%20HRRP%20brev.pdf
http://www.kith.no/upload/1822/Prosedyrer%20HRRP%20brev.pdf


Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk 
18.10.2016

Kodeverk er ferskvare
!
• Bruk kun gyldige koder 
!

• Kodebøker må ikke benyttes. Siste bokversjoner ble  
    utgitt i 2011, og de er nå helt utdaterte 
!
• Oppdaterte PDF-utgaver av kodeverkene  
    finnes på www.ehelse.no fra januar 2017
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http://www.ehelse.no/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOvOHwkpvNAhWJPZoKHc7uBikQjRwIBw&url=http://www.tine.no/oppskrifter/bakst/sot-gjarbakst/hveteboller-med-overraskelse&psig=AFQjCNFgmBBIpSCYubJiGWS21oFiywZbFA&ust=1465568668671253


Informasjon fra Avdeling helsefaglige kodeverk 
18.10.2016

Oppsummering koderegler
• PHBU skal fra nyttår registrere kode på akse 1 for alle polikliniske 

kontakter 
!

• Regler for bruk av ICD-10-koder er presentert i rundskriv til 
foretakene 
– Må være godt kjent før januar 
!

• Hvis rutinene for prosedyrekoding ikke er som ønsket:  
– Prioriter gjennomføring av korrekt bruk av ICD-10-koder og 

administrative registreringer før  det legges arbeid i korrekt 
prosedyrekoding
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Veien fra aktivitet til ISF

Helsehjelp 
finner sted 

og 
registreres

Rapportering 
gjennom 

NPR-
meldingen

Maskinell DRG-
gruppering og 
beregning for 
hver kontakt / 

innleggelse

Behandling av 
data i NPR og 
utlevering til 

Helsedir.

Beregning av 
aktivitetsavhe

ngig 
finansiering 
fra staten

NPK 
(Norsk 

pasientklassifisering)



Fra registrering til 
refusjonsgrunnlag

Registrering – fokusområder 
Hva gir et riktig bilde av aktiviteten vår?
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Hva? Hvorfor?

Tilstand Kritisk for alle tilstander som skal grupperes. Tilstand 
skal angis selv om pasienten er til utredning.

Prosedyre Bruk relevante prosedyrekoder for å beskrive aktiviteten 
(eks ECT-behandling)

Særkode For å angi hva som er strukturerte polikliniske dagtilbud

Takstkode Kan ha spesifikk betydning for gruppering. Nyttig for å ha 
kontroll med aktiviteten i omleggingen.



Fra registrering til 
refusjonsgrunnlag

Registrering – fokusområder 
Hva gir et riktig bilde av aktiviteten vår?
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Hva? Hvorfor?

DatoTid Kritisk for gruppering

Kommunenr Kritisk for poengberegning. Refusjon går til pasientens 
bostedsregion (NB! Gjestepasientoppgjør mellom regioner)

Sted for 
aktivitet

Viktig for synliggjøring av ambulante konsultasjoner

Kontakttype Skille hva som er direkte kontakt med pasienten og hva som 
er for eksempel telefonsamtaler eller samarbeidsmøter



Fra registrering til 
refusjonsgrunnlag

Hva finnes av støtte for å få til korrekt registrering?

• Koderegelverk og finnkode (søkeverktøy for medisinske 
koder) 

• ISF-regelverk 
• Grunnlagsdokument ISF for PHV&TSB 
• Registreringsveiledere fra NPR-oppdateres innen 1. 

desember 
• Ressurspersoner i egen enhet 
• Kodehjelp, drginfo og kontaktpersoner i NPR
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Fra registrering til 
refusjonsgrunnlag

Rapportering og kvalitetssikring
• Fast format – en rekke krav 
• Om avdelingen skal ha ISF refusjon. Kun 

enheter som har vært godkjent for 
takstrefusjon skal ha verdi=1 her 
!

• Fastsatte frister for innsending av data 
!

• Kvalitetssikring i egen enhet og hos NPR 
(inklusive tilbakemeldinger fra NPR)
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Rapportering 
gjennom 

NPR-
meldingen



Fra registrering til 
refusjonsgrunnlag

Refusjonsgrunnlaget
• Etter DRG-gruppering utleveres 

datagrunnlag til Helsedirektoratet 
• Ytterligere kvalitetssjekker og analyser 
• Data danner grunnlag for finansiering  
!

Viktig å tenke på: 
Hva gir et riktig bilde av aktiviteten vår? 
De samme data danner grunnlag for  
• virksomhetsstatistikk som benyttes til en 

rekke ulike formål
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Beregning av 
aktivitetsavhengi
g finansiering fra 

staten



Tema for presentasjonen

DRG-er for ordinære konsultasjoner
!

• Lite grunnlag for vektdifferensiering, bortsett fra mellom barn/
unge og voksne (egenandelsforutsetninger) 

• Ikke grunnlag for egne grupperinger basert på funksjonsnivå eller 
f.eks. tvang («TUD») i 2017. 

• Tilstandsinformasjon (diagnose, symptom, kontaktårsak) benyttes 
for å gi gruppene deskriptiv verdi
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Mål 2017: Godt nok for iverksetting og økonomisk kontrollert omlegging, basert 
på de data og den informasjonen vi har p.t., ikke perfekt system i 2017



Tema for presentasjonen

Særtjenestegrupper

Særtjenester Merknad

Behandling og oppfølging gjennom ACT-
team eller lignende ambulante 
oppsøkende behandlingsteam   

Videreføring av grupperingsmekanisme 
forhåndsinnført i 2016, jf. takstkode 
P30.   

Nettbasert behandlingsprogram  Videreføring av grupperingsmekanisme 
forhåndsinnført i 2016, jf. takstkode 
P31. 

Kontinuerlig legemiddelbehandling som 
ledd i LAR   

Innføres med begrenset økonomisk 
betydning i 2017, med intensjon om 
normal vekting f.o.m. 2018. 
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Tema for presentasjonen

Strukturerte polikliniske dagtilbud
• Med strukturerte polikliniske dagtilbud menes sammensatte polikliniske 

tjenestetilbud som skiller seg vesentlig fra ordinære polikliniske 
konsultasjoner og gruppebehandlinger, både innholdsmessig og med hensyn til 
ressursinnsats. Se ISF-regelverk 2017 

• Ved gjennomføring av strukturerte polikliniske dagtilbud skal en av følgende 
nasjonale særkoder rapporteres minst én gang i tilknytning til rapporterte 
episoder for pasienten aktuell dag:
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Særkode Aktivitet

B0005 Strukturerte polikliniske dagtilbud innen PHV og TSB, hovedsakelig diagnostiske 
formål

B0006 Strukturerte polikliniske dagtilbud innen PHV og TSB, hovedsakelig terapeutiske 
formål



Kostnadsvekter (refusjonsgrunnlag) ISF for 
poliklinikk PHV/TSB
• Det er innhentet kostnadsdata fra helseforetakene 
• Det er innhentet takstdata fra HELFO 
• Det er innhentet aktivitetsdata fra NPR 
• DRG-gruppering (refusjonsgrunnlaget) av aktivitet baseres 

i stor grad på takstgrunnlaget i 2017 – det som er 
takstfinansiert i 2016 skal over i ISF i 2017 (status i dag)



Kort oppsummert om kostnadsvekter
• Kostnadsvekter (refusjonsgrupper) er etablert for DRG-er 

og særtjenester 
• Ambulant virksomhet har en tilleggs refusjon 
• Enhetsrefusjonen er satt til 2.000,- 
• Datagrunnlaget er gjenstand for nærmere analyser 
• Det kan kommer noen justeringer til endelig regelverk 

publiseres



Tema for presentasjonen

Kommunikasjon- høsten 2016
• Informasjonsmøtet med sektoren 18. oktober- presentasjonene 

ligger på nett 
• Vi har en Koordineringsgruppen sammen med RHFene 

– sørge for at nødvendig informasjon når alle berørte av 
omleggingen 

– en gruppe fra fagmiljøene ved mange HF hvor vi drøfter 
faglig innretning av ordningen (til nå 3 møter) 

• Regionale møter ultimo november 
• BUP-lederkonferanse 26. oktober 
• DRG-forum 21. november 
• Bruker nettsidene våre og sørge for at informasjonen distribueres
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Tema for presentasjonen

Informasjon på våre nettsider
Vi vil samle innformasjon og relevante lenker her: 
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/
innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet/isf-for-
polikliniske-tjenester-innen-phv-og-tsb  
!
Kontaktinformasjon: drginfo@helsedir.no (om ISF/DRG) 
            kodehjelp@ehelse.no (om medisinsk 
koding)
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Tema for presentasjonen

Oppsummert
• Fra 2017 er det data innrapportert til NPR som gir grunnlag 

for aktivitetsbasert finansiering (ISF). P-takstene utgår. 
• Datakvalitet er viktig- dvs riktig beskrivelse av aktiviteten 
• Ha fokus på riktig tilstandskoding (ICD10)-på alle kontakter 
• Sjekk informasjon-regelverk m.m.- på våre nettsider (se 

link forrige lysark) 
• 2017 er et omleggingsår fra takst til ISF. Vi har felles 

interesse om å lykkes med det- ikke minst for å 
understøtte god pasientbehandling og finansieringen av 
denne.
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