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Tema 

• Litt overordnet om ISF 

• Om 2017 

• Om foreløpig regelverk for 2018 
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Formålet 

Fra St.prop 1 S (budsjettåret 2017): 

 

«Formålet med utvidelsen er å etablere et aktivitetsbasert system som på en bedre 
måte enn i dag understøtter tjenesten». 
 

  Som gir: 

…et mer helhetlig finansieringssystem for spesialisthelsetjenesten 

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

… bedre styringsinformasjon 
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ISF-ordningens styringskraft –   



Antall 

Aktualisering:Fra takster til ISF innen psykisk helsevern og TSB 

Kostnad I
S
F 



Finansiering og prioritering. Ansvarsbalanse. 
Ledelsesansvar i 
styringslinjen. 

Profesjonsansvar. 

Overordnet statlig 
systemansvar 

Lokalt ansvar for 
intern finansiering 

Ideal: Finansieringsordninger 
med riktige insentiver på 
administrativt og klinisk nivå 

Behandlingsvalg og prioriteringer 
baseres på nytte og kostnader; 

ikke inntektshensyn 



Status 2017 
• Videreført samarbeid med RHF om bl.a. budsjettmessig 

oppfølging av ordningen og økonomiske konsekvenser av 
omleggingen. 

• Legger opp til justeringer for å oppfylle forutsetningen om 
budsjettnøytralitet? Foreløpige analyser tilsier justeringsbehov, 
blant annet knyttet til vekting av DRG-er for behandling av «barn 
og unge». 

• Justeringer for 2017 må fastsettes før foreløpige 2018-vekter 
m.v. kan etableres. 



Status 2017 (forts) 

• Formidabel bedring (takket være dere:) av datakvalitet i 2017 
sammenlignet med 2016 og tidligere- tilstandskoding er på plass 

• Obs systemforståelse 

– Ikke et system for detaljert kostnadsrefusjon på 
enkeltpasientnivå 

– Ikke et system for å måle enkeltpersonells ressursinnsats 

– Et grovt, gjennomsnittsbasert finansieringssystem, som 
legger til grunn bred sammensetning av pasienter og 
behandlingsmetoder   



Endring i aktivitet i 2017? 

• Antall registrerte takster øker 

• Flere behandlede pasienter? 

• Brudd i tellemåte gir usikkerhet om faktisk aktivitetsutvikling – dette 
må vi se nærmer på 

• Helsedirektoratet legger til grunn at økonomien ikke bør reduseres 
dersom vi ikke er trygge på at det faktisk har skjedd en reduksjon i 
aktivitet 

• Foreslår at DRG-vektene justeres for å kompensere for mindre gruppe-
aktivitet enn forventet i BUP og mindre ISF-aktivitet enn forventet 
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ISF- 2017-   Hva og når? 

• Nye vekter og oppdatert NPK vil bli publisert primo november 
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Hovedendringer for 2018 ble lagt frem 17.10. 



2018 – Fortsatt todelt 





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, 
telefonkonsultasjoner, 
samarbeidsmøter m.v. 

Strukturerte dagtilbud 

Aktivitet utenfor 
takstsystemet i 2016 

Polikliniske tjenester utført 
av avtalespesialister 

Avgrensning 2017 

Gjøres 
«grønn» i 

2018 



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  

Særtjenester; spesielle tilbud 
som går over tid 

Ordinære polikliniske 
kontakter 

Gruppebehandling, 
telefonkonsultasjoner, 
samarbeidsmøter m.v. 

Strukturerte dagtilbud Polikliniske tjenester utført av 
avtalespesialister 

Avgrensning 2018 

Usikkerhet 
Foreslått overføring av midler fra ramme til ISF 
dekker dels økning i enhetspris, dels inklusjon av 
ny aktivitet. Vi kjenner ikke sikkert omfang av 
«ny» aktivitet. Obs mørketall.  



Brorparten av takstkoderegistreringene utgår 

Nasjonale særkoder innføres for å 
ivareta behov for beskrivelse av 
viktig tjenesteinnhold 

(i fravær av andre robuste 
datafangstmuligheter per 
1.1.2018) 



Nye særkoder – Eksempler 

Se også punkt 2.4 i 
grunnlagsdokumentet 
eller publisert tentativ 
særkodeliste 



Andre endringer 

• Etablere egen særkode for familiebehandling (i 2017 ble dette 
sett sammen med gruppebehandling) og dette grupperes 
særskilt 

• Vurderer å etablere nye særkoder bl.a. for observasjonstiltak i 
skole og barnehage (Helse Vest bistår i utformingen her) 

• En egen særkode for fysisk trening. Viktigste å få opp 
aktivitetsdataene her for å kartlegge omfang.  
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Mer om endringer 



• Tid til spørsmål 
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