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Videreutvikling av ISF-ordningen relatert til håndtering av ØH-pasienter 

Det vises til vårt brev av 19.06.2017 der vi inviterte RHFene til et møte knyttet til ISF og 
håndtering av pasienter som mottar øyeblikkelig hjelp i sykehus, men som basert på effektiv 
utredning kan hjelpes videre uten ordinær innleggelse. 
 
Møtet ble avholdt på Gardermoen 24. august med bred deltakelse fra regionale helseforetak og 
helseforetak. Hensikten med møtet var kunnskapsinnhenting og dialog for å ha et best mulig 
grunnlag til å vurdere tiltak i ISF på kort (2018) og lang sikt.  
 
Etter møtet har helsedirektoratet utredet saken ytterligere, se vedlagte notat. I notatet er det 
gitt en mer utførlig analyse som ligger til grunn for vår vurdering.  
 
Helsedirektoratets vurdering er at det viktigste og sikreste tiltaket for 2018 er å forbedre 
gruppering og vekting av behandling som finner sted uten overnatting, herunder med 
opprydning i grenseflaten mellom «ØH poliklinikk» og «ØH dagbehandling». Hensynet til 
økonomisk kontroll ved større endringer innebærer at vi ikke tilrår vesentlige endringer i 
forholdet mellom innleggelser med overnatting og behandling på dagbasis i 2018. Vi viser til at 
det for 2018 er planlagt store endringer i måten kostnadsvekter beregnes på (KPP-baserte 
vekter), samt omfattende harmoniseringstiltak for finansiering av døgn- og dagkirurgisk 
behandling. Disse endringene medfører omfordelingseffekter og øvrig økonomisk risiko i en slik 
grad at det tilsier forsiktighet med ytterligere store endringer samtidig.   
 
Oppsummering av tiltak og vurderinger: 

a) Innføring av KPP-data som grunnlag for kostnadsvekter medfører en økning i DRG-vektene for 

medisinske fagområder; spesielt kostnadsvektene for ØH-dagopphold øker vesentlig 

sammenlignet med 2017. Det legges til grunn at dette gir mer korrekt kostnadsdekning for ØH-

dagopphold enn tidligere, og derigjennom også bedre understøtter omlegging i denne 

retningen. 

 

b) Harmonisering av finansiering av døgn- og dagkirurgisk behandling har også virkning for ØH-

pasienter i de tilfeller der kirurgisk behandling er relevant. 
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c) Etablering av nye nasjonale særkoder på utvalgte områder for å identifisere mer omfattende 

ØH-utredning som skjer poliklinisk. Registrering av slike koder muliggjør gruppering av de 

aktuelle behandlingstilfellene til eksisterende DRG-er for ØH-dagbehandling, uavhengig av den 

tradisjonelle 5-timersgrensen og om pasienten registreres som innlagt eller poliklinisk. Dette må 

håndteres innen gitt ramme for ISF-ordningen. Endringen avgrenses til typiske ØH-

problemstillinger som håndteres mangelfullt i DRG-systemet for poliklinisk aktivitet i dag, og 

som også er trukket frem i dialogen med helseforetakene som områder med høyt volum og 

potensial for ytterligere effektivisering av pasienthåndteringen i akuttmottakene. Aktuelle 

områder er utredning og eventuelt behandling ved akutte brystsmerter eller mistanke om 

annen akutt hjerte-/karsykdom; akutte magesemerter; mistanke om dyp venetrombose eller 

lungembolisme.  

 

d) Endrede DRG-grupperingsregler for ØH-pasienter som håndteres med mindre tidsbruk enn fem 

timer, men som etter reglene i ISF-regelverket skal registreres som innlagte. Disse 

behandlingstilfellene grupperes per 2017 til DRG-er for polikliniske konsultasjoner. Endringen 

innebærer i stedet gruppering til DRG-er for ØH-dagbehandling. 

 

e) Vi vurderer at det i 2018 ikke er grunnlag for en generell insentivordning av samme type som 

har vært gjeldende for kirurgisk virksomhet i 2015-2017. Hovedbegrunnelsen er generell 

usikkerhet om effekten av denne typen uspesifikke omfordelingstiltak, samt risiko for at 

manglende spesifisitet i slik ordning vil kunne slå negativt ut for store pasientgrupper, og uten at 

det med enkle grep kan etableres rimelige skjermingsordninger.  

 

f) Vi tilrår som utgangspunkt heller ikke mer spesifikke harmoniseringstiltak mellom døgn- og 

dagbehandling i 2018. Man kunne f.eks. tenke seg spesifikke tiltak på de samme områder som 

anbefales harmonisert i forholdet mellom poliklinikk og dagbehandling (se over), slik at 

beregnet ISF-refusjon ble lik for behandling med og uten overnatting. Eller man kunne etablere 

regler om ISF-messig avkortning av 1-nattsopphold som oppfyller (eller ikke oppfyller) gitte 

kriterier. Hovedutfordringen med slike tiltak er forutsetninger om presis og lik etterlevelse av 

nye kodingsregler. Dette både forvansker implementering og øker økonomisk risiko. Terskelen 

for slike tiltak bør derfor være høy.  

 

g) Vi anbefaler  videre arbeid i 2018, i samarbeid mellom Helsedirektoratet og RHF/HF etter modell 

av arbeidet som har ført til revisjon av dagkirurgiløsningen. Siktemålet vil i så fall være å legge 

grunnlag for en større og mer gjennomgående endring f.o.m. 2019 for å redusere insentiver til 

overnatting i sykehus. I relasjon til dette kan det arbeides videre med harmonisering av DRG-

logikken for henholdsvis døgn, dag og poliklinikk, vurdering av trimpunktmekanismer. Arbeidet 

bør fokuseres mot områder preget av variasjon i praksis og områder der RHF-ene ser særlig 

potensial for omlegging fra døgn- til dagbasert og poliklinisk behandling. Et slikt arbeid vil også 

knyttes opp mot arbeidet med mer forløpsbasert finansiering.  

Direktoratet ber om en tilbakemelding fra RHF-ene på ovennevnte anbefaling innen 20. 
november. Vi ber også RHFene om å koordinere tilbakemeldingene fra sine respektive 
helseforetak. 

 
 



- 3 - 
 
 

Vennlig hilsen 
 
Fredrik A.S.R. Hanssen e.f. 
avdelingsdirektør 

Eva Wensaas 
prosjektleder 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi: 
Helse- og omsorgsdepartementet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dato: 1 9.1 0.201 7
N otatSaksnr: 1 7/1 7055 - 3

Saksbehandler: Paul Martin Gystad / Eva Wensaas
Ansvarlig: Avdelingsdirektør Fredrik A.S.R. Hanssen

Videreutvikling av ISF - ordningen for håndtering av ØH - pasienter

Det vises til Helsedirektoratets rapport «Finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten –
Langsiktige utviklingsbehov». I rapportens kapittel 2 beskrives dagens finansieringsordninger
og det gis eksempler på utfordringer med dagens ISF - modell. I avsnitt 2.3.2.1 (Skifte mellom
omsorgsnivå) trekkes det frem at flere mener ISF kan være til hinder for omlegging fra døgn - til
dagbaserte tjenester. Spesielt to områder trekkes frem; dagkirurgi og håndtering av pasienter
henvist til akuttmot takene for øyeblikkelig hjelp.

Problemstillingen vedrørende dagkirurgi ble også trukket frem av departementet i
tildelingsbrevet for 2017, og direktoratet ble gitt i oppdrag å vurdere problemstillingen.
Op pdraget er svart ut i brev av 27.09.2017 (vår ref. 17/11643 - 5) , og det foreslås endringer på
dette området for 2018.

I løpet av sommeren 2017 påbegynte direktoratet også et arbeid med å vurdere løsninger
knyttet til «håndtering av pasienter henvist til akuttmottakene for øyeblikkelig hjelp». Arbeidet
ha r hatt som utgangspunkt å kartlegge problemstillingen og vurdere hvilke endringer som kan
være aktuelle på kort s ikt, dvs. inn mot 2018 eller senere . I dette brevet rapporteres status i
arbeidet og direktoratets foreløpige vurderinger.

Nærmere om probl emstillingen og vurdert opp mot formålet med ISF
I rapporten «Finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten – Langsiktige utviklingsbehov»
knyttes problemstillingen opp mot svakheter ved at dagens system for aktivitetstelling. I
formålet med ISF heter det blant annet at «gjennom finansieringssystemet gjøres deler av
budsjettet til de regionale helseforetakene avhengig av hvor mange og hva slags pasienter som
får behandling». Til grunn for ISF telles imidlertid ikke antall pasienter, men antall opphold, og
«hva slags pasient» defineres gjennom hva slags opphold definert av DRG - systemet. I
rapporten pekes det i forhold til flere av problemstillingene på forløpsbasert finansiering som
løsning.

Problemstillingen knyttet til «skifte mellom omsorgsnivå» er relatert til DRG - systemets skarpe
skille mellom døgn og dagopphold, i praksis om pasienten har vært innlagt med overnatting



 

eller ikke. Det er egne DRG-er for døgnopphold, og egne DRG-er for dagopphold og polikliniske 
kontakter. Dette innebærer at det i DRG-systemet legges til grunn at en innlagt pasient er en 
«annen slags» pasient enn en pasient behandlet ved dagopphold eller poliklinisk. I og med at 
det er vesentlig forskjell i gjennomsnittskostnad for en poliklinisk kontakt og en innleggelse vil 
det dermed være vesentlig forskjell i beregnet ISF-inntekt for et døgnopphold og en poliklinisk 
kontakt. Så lenge det er egenskaper ved pasienten som avgjør om pasienten behandles ved 
innleggelse eller poliklinisk er dette uproblematisk. En vil da være innenfor formålet om at 
inntekten skal variere med «hvor mange og hva slags». Hvis det derimot er organisering og 
behandlingspraksis som er avgjørende kan det sies at tellingen kan være problematisk i forhold 
til formålet.  
 
I rapportens avsnitt 3.9.2 «Effektiv håndtering av pasienter med ØH-problemstillinger i 
sykehus» beskrives en utvikling hvor pasienter med ØH-problemstillinger som tidligere har blitt 
innlagt i sykehus kan håndteres gjennom dag/polikliniske tilbud. Dermed vil det kunne oppstå 
situasjoner hvor det er egenskaper ved organiseringen av tilbudet fremfor egenskaper ved 
pasienten som avgjør innleggelse eller ikke. Det er med bakgrunn i dette grunnlaget for å 
hevde at ISF kan være til hinder for omlegging ligger. Når pasienten håndteres ved 
dag/poliklinisk tilbud blir refusjon vesentlig lavere enn når pasienten legges inn.  
 
Det sterkeste argumentet for at dette kan være problematisk er at det kan motvirke en ønsket 
utvikling. Dette relateres til kapittel 3 «Endringsdrivere – Utviklingstrekk og andre hensyn av 
betydning for videreutvikling av finansieringsordningene». Flere av punktene som er trekkes 
opp der er relevante i forhold til dette. Som nevnt omtales utviklingen i håndtering av ØH-
pasienter 3.1, men bakgrunnen for at dette er en ønsket utvikling ligger blant annet i avsnitt 
3.1 «Demografisk utvikling, bærekraft, venstreforskyving og forebygging». Der beskrives at for 
å møte framtidige behov er det nødvendig med en venstreforskyving av oppgaver og 
ressursinnsats fra spesialisthelsetjenesten til kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er 
altså ikke nok med en omlegging fra innleggelse til poliklinisk behandling, men også et behov 
for tiltak som bidrar til at færre pasienter henvises til spesialisthelsetjenesten. Dette må tas 
hensyn til når tiltak for å løse problemstillingen vedrørende dag og døgn vurderes. Det er viktig 
at eventuelle endringer ikke forskyver og forsterker en tilsvarende problemstilling knyttet til 
forholdet mellom spesialist og kommunal helsetjeneste.     
 
Vurdering av kirurgiløsningen kan benyttes og beskrivelse av logikken for ikke-kirurgiske 
opphold  
Når vi skal vurdere tiltak inn mot 2018 må vi legge til grunn at disse må knyttes opp mot DRG-
systemet slik det er utformet i dag, inn mot 2019 og senere er det noe mer frihetsgrader, da 
kan eventuelt problemstillingen løses med endringer i DRG-strukturen. Uansett er 
utgangspunktet for en løsning å kunne identifisere den aktuelle pasientgruppen, og definere 
hvordan disse grupperer i dagens system.  
 
Problemstillingen er utgangspunktet lik som for kirurgi. Det er dermed relevant å vurdere om 
samme løsning kan benyttes for ØH-området som den som foreslås på kirurgiområdet. Den 
foreslåtte løsningen for kirurgi er lik vekt for døgn- og dag-DRG-er som en antar har tilsvarende 
tjenesteinnhold. Det forslåtte utvalget er basert på en vurdering av innholdet i DRG-ene. 
Denne løsningen er imidlertid vanskelig å konvertere over på ØH-medisin. Dette av flere 
årsaker. For det første er innholdet i de kirurgiske DRG-ene mer presist definert. For kirurgi er 



utført prosedyre en vesentlig del av beskrivelsen av oppholdet, og dermed også bestemmende
for DRG - gruppering. For mange av de kirurgiske DRG - ene er dermed det vesentlige skillet
mellom en dag - og en døgn - DRG liggetiden. Det er disse DRG - ene som er «ko blet sammen» i
dagkirurgiløsningen. For medisinske opphold er det i vesentlig mindre grad registrert
prosedyrer og DRG - systemet tar i mindre grad hensyn til hvilke prosedyrer som eventuelt er
utført. Dvs. den sentrale tilgjengelige informasjonen det er tat t hensyn til ved DRG -
grupperingen av et medisinsk opphold er pasientens diagnose. I tillegg har DRG - systemet til
dels ulik logikk for døgn, dag og poliklinikk. Dvs. det er ikke et en til en forhold i forhold mellom
døgn - DRG - er og dag/poliklinikk - DRG - er, de t er ikke de samme diagnosene som samles i en
gruppe ved døgnopphold som det er ved polikliniske opphold. Dermed er det vanskelig å
kunne harmonisere vektene, innenfor dagen DRG - system.

Mens DRG - systemet for kirurgi er to - delt; dag og døgn, og hvor dag - o g døgn - grupperingen
følger noenlunde lik logikk, er DRG - systemet for ikke - kirurgiske opphold noe forenklet sagt tre -
delt:
• Døgnopphold
• Dagopphold
• Polikliniske opphold

Døgnopphold og dagopphold inneholder opphold som er definert som innleggelser og ha r en
varighet på minimum 5 timer. Forskjellen i DRG - logikken på et døgnopphold og dagopphold er
at et døgnopphold inneholder minst en overnatting, mens for dagopphold skrives pasienten ut
samme dag. Logikken for døgnopphold er langt mer differensiert enn l ogikken for dagopphold,
dvs. det er vesentlig flere DRG - er for døgnopphold enn for dagopphold. Dette innebærer at en
dag - DRG vil motsvares av flere døgn - DRG - er. DRG - logikken for dagopphold er imidlertid
utformet etter et formål om å definere ØH - opphold. Lo gikken er i utgangspunktet laget slik at
antatte ØH - tilstander grupperer i egne DRG - er. Diagrammet nedenfor viser andel ØH i dag -
DRG - ene. Vi ser at for «980 - DRG - ene» er ØH - andelen stor, og det antas at disse DRG - ene vil
fange opp mange av de relevante dago ppholdene. Disse DRG - ene vil imidlertid korrespondere
mot et stort antall døgn - DRG - er. Det vi derfor være noe utfordrende å kartlegge hvilke DRG - er
vektene skal harmoneres mot.



Figur 1. Andel øhjelp i dag - DRG - ene (definert av 980/981 - DRG - ene)

Når det gjelder de polikliniske DRG - ene er disse på lik linje med døgn - DRG - ene relativ godt
differensiert, dvs. det er relativ mange polikliniske DRG - er. Differensieringen følger imidlertid
en annen logikk enn for døgn - DRG - ene og det er derfor ikke samsvar mellom døgn - DRG - er og
polikliniske DRG - er. Planlagte polikliniske kontakter er det store volumet og preger dermed
logikken. ØH - oppholdene utgjør en svært liten andel av oppholdene i de respektive DRG - ene,
som eksempel viser vi diagrammet nedenfor andel ØH - opphol d i de polikliniske DRG - ene hvor
prosedyre ikke har hatt innvirkning på grupperingen. Vi ser at for de fleste polikliniske DRG - er
utgjør ØH - oppholdene under 10% av oppholdene. En økning i vektene for poliklinikk - DRG - ene
vil altså være et svært lite treffsi kkert virkemiddel.

Figur 2. Andel øhjelp i poliklinikk - DRG - ene (definert av 900 - DRG - ene, ekskl
980/981)

Møte med RHF/HF for mer informasjon om problemstillingen og potensielle løsninger
For å innhente mer informasjon om problemstillingen inviterte direktoratet RHF og H F til et
møte i slutten i av august. RH F/H F ble utfordret til å presentere utviklingstrekk på området,
opplevelsen av problemstillingen, mulighet for identifisering av den aktuelle pasientgruppen og
tilbudet, samt eventuelle forslag ti l løsninger.

Beskrivelsen av utviklingen på området var i tråd med det som er lagt til grunn i beskrivelsen i
rapporten «Finansieringsordningene i spesialisthelsetjenesten – Langsiktige utviklingsbehov».
Det ble vist til at endret organisering/praksis gjo rde at en i større grad kunne unngå
innleggelser av ØH - pasienter.

Grunnlaget for at I SF oppleves som å være til hinder for omlegging, var knyttet til den store
den forskjellen i inntekt knyttet til en innleggelse versus om pasienten ble behandlet uten
in nleggelse. I tillegg ble det trukket fram at kostnadene knyttet til en sengepost i stor grad er
kapasitetskostnader. Å forhindre en innleggelse oppleves dermed som å gi et inntektstap, uten
at det påvirker kostnadene. For å kunne avklare ØH - pasienter innen for et dagopphold er det
behov for en komprimert ressursinnsats. Dermed er hvor lenge pasienten har vært ved
sykehuset lite beskrivende for ressursbruken. Lengen på oppholdet kan si like mye om hvor
lenge pasienten har ventet. Den aktuelle pasientgruppen k unne like gjerne avklares poliklinisk
(under 5 timer) som ved dagbehandling (over 5 timer). En løsning kun knyttet til forholdet
mellom dag og døgn - DRG - ene kan sånn sett ikke sies å løse problemstillingen.



 

 
Det ble også trukket frem utfordringer knyttet til å forhindre at pasienten kom til sykehuset. 
Det ble vist til tiltak som gjorde at ØH-innleggelse kunne avverges i samarbeid med fastleger. 
Det ble også vist til at ISF kunne være til hinder for dette. Det gis ingen aktivitetsavhengig 
inntekt knyttet til samtaler med legen, mens forhindring av pasienten kommer til sykehus for 
noen kan defineres som en tapt inntekt.   
 
Når det gjaldt definering av pasientgruppen kom det i relativt liten grad konkrete forslag. Det 
kom imidlertid forlag om å etablere særkoder som kunne benyttes ved relevante opphold. 
Noen var også skeptiske til å innføre nye rapporteringskrav. Det var ingen klare anbefalinger 
om hvilke kriterier som skulle knyttes til disse særkodene, men både kjennetegn ved 
organisering av tilbudet og kompetansekrav ble nevnt. 
 
Hva skjer i 2018 uten eventuelle særskilte tiltak 
I tillegg til det som er nevnt tidligere kan også metodikken for beregning av kostnadsvekter 
være av betydning for problemstillingen vedrørende omlegging fra døgn til dag. For det første 
er det slik at kostnadsvektene baseres på historiske kostnader (to år før det året de benyttes). 
Dette innebærer at i en omleggingsfase vil ikke kostnadsvridingen fanges opp. Som beskrevet 
er det en økt ressursbruk på dag, som gjør vridningen mot dagbehandling mulig. Dette vil 
isolert sett over tid, medføre at vektene for dagopphold vil øke, men det vil altså skje etter at 
omlegging er gjort. Omleggingen knyttet til håndtering av ØH-pasienter har imidlertid foregått 
over tid, og det kan derfor være grunnlag for å forvente at dette skulle begynne å slå ut i 
vektene for dagopphold, spesielt ØH-DRG-ene beskrevet i forrige avsnitt. At dette skal slå ut i 
vesentlig grad i poliklinikkvekten er imidlertid ikke å forvente, da ØH-andelen i disse er så lav at 
en økt ressursbruk i stor grad kan forventes å bli utvannet av det den høye andelen planlagte 
polikliniske konsultasjoner som grupperer til de samme DRG-er.  
 
I tillegg kan noe av problemet være relatert til å knytte de riktige kostnadene til de riktige 
oppholdene. En stor andel av kostnadene er «kapasitetskostnader» og vektene vil derfor 
avhenge av hvordan disse fordeles. Metodikken for beregning av kostnadsvekter er endret. 
Vekten for 2018 er for første gang beregnet basert på KPP-data fra alle sykehus. Dette kan 
medføre en annen og riktigere kostnadsfordeling enn tidligere. Det kan være at den nye 
metodikken fanger opp og fordeler kostnadene ved ØH-tilbudene på en riktigere måte. 
 
Vi har ikke grunnlag for å kunne vurdere konkret hvorvidt disse hypotesene slår til. Men vi kan 
se hvordan endringene i vektene fra 2017 til 2018 slår ut i forhold til ØH-opphold. For å 
beregne dette har vi tatt utgangspunkt 1. tertialdata fra 2017. Vi har så ekskludert alle opphold 
i kirurgiske DRG-er og alle opphold registrert som planlagt. Vi har også ekskludert alle opphold i 
HDG 14 og HDG 15 da vi tidligere har påvist noe ulik og varierende registreringspraksis knyttet 
til registreringen ØH/planlagt innenfor disse HDG-ene.  
 
Vi har så fordelt oppholdene i grupper ut fra problemstillingen vi ønsker å belyse, hvordan 
endringen i vektene er fra 2017 til 2018 for henholdsvis ØH døgnopphold, ØH dagopphold og 
polikliniske ØH opphold. Døgnoppholdene er samlet i en gruppe. Dagopphold er fordelt i to 
grupper hvor den ene 980-DRG-ene er som beskrevet ovenfor, den andre gruppen er DRG-er 
systemet definerer som dagmedisin basert på prosedyrer som er utført. I praksis består denne 
gruppen, når utvalget er ØH-opphold, stort sett av en DRG (DRG 125O Diagnostisk perkutan 



 

hjerteprosedyre, dagmedisinsk behandling»). Poliklinikk-DRG-ene er fordelt i tre grupper; 900-
DRG-ene er opphold hvor utførte prosedyrer ikke har hatt betydning for grupperingen, 800-
DRG-ene er DRG-er hvor utført prosedyre har hatt betydning for DRG-gruppering, mens 700-
DRG-ene i hovedsak består av opphold hvor det er utført skopi. 
 
Den generelle effekten av endringer av vektene fra 2017 til 2018 er en vridning fra kirurgiske 
DRG-er til ikke-kirurgiske DRG-er. Dette innebærer at vektene for alle de gruppene vi ser på 
samlet sett går opp. Vi ser imidlertid at vektene for dag og poliklinikkopphold øker vesentlig 
mer enn vektene for døgnopphold, spesielt gjelder dette for vektene for dagopphold. Selv om 
vektene for dagopphold øker vesentlig mer enn for døgnopphold vil det fortsatt være en 
betydelig høyere vekt for døgnoppholdene enn for dagoppholdene, men utviklingen går i den 
retning som er ønskelig knyttet til utfordringene ved omlegging fra døgn til dagbehandling.     
 
Gruppe effekt av nye vekter 

Døgnopphold 7,8 % 

Dagopphold definert av prosedyre (primært DRG 125O) 79,5 % 
980/981 (innleggelser over fem timer) 38,6 % 

700 (skopier) 28,0 % 
800 (poliklinikk gruppering bestemt av  prosedyre) 19,1 % 
900 (polikl kun diagn avjørende for gruppering) 12,1 % 
 
Vurdering: 
Helsedirektoratets vurdering er at det viktigste og sikreste tiltaket for 2018 er å forbedre 
gruppering og vekting av behandling som finner sted uten overnatting, herunder med 
opprydning i grenseflaten mellom «ØH poliklinikk» og «ØH dagbehandling». Hensynet til 
økonomisk kontroll ved større endringer innebærer at vi ikke tilrår vesentlige endringer i 
forholdet mellom innleggelser med overnatting og behandling på dagbasis i 2018. Vi viser til at 
det for 2018 er planlagt store endringer i måten kostnadsvekter beregnes på (KPP-baserte 
vekter), samt omfattende harmoniseringstiltak for finansiering av døgn- og dagkirurgisk 
behandling. Disse endringene medfører omfordelingseffekter og øvrig økonomisk risiko i en slik 
grad at det tilsier forsiktighet med ytterligere store endringer samtidig.   
 
Oppsummering av tiltak og vurderinger: 

a) Innføring av KPP-data som grunnlag for kostnadsvekter medfører en økning i DRG-

vektene for medisinske fagområder; spesielt kostnadsvektene for ØH-dagopphold øker 

vesentlig sammenlignet med 2017. Det legges til grunn at dette gir mer korrekt 

kostnadsdekning for ØH-dagopphold enn tidligere, og derigjennom også bedre 

understøtter omlegging i denne retningen. 

 

b) Harmonisering av finansiering av døgn- og dagkirurgisk behandling har også virkning for 

ØH-pasienter i de tilfeller der kirurgisk behandling er relevant. 

 

c) Etablering av nye nasjonale særkoder på utvalgte områder for å identifisere mer 

omfattende ØH-utredning som skjer poliklinisk. Registrering av slike koder muliggjør 

gruppering av de aktuelle behandlingstilfellene til eksisterende DRG-er for ØH-



 

dagbehandling, uavhengig av den tradisjonelle 5-timersgrensen og om pasienten 

registreres som innlagt eller poliklinisk. Dette må håndteres innen gitt ramme for ISF-

ordningen. Endringen avgrenses til typiske ØH-problemstillinger som håndteres 

mangelfullt i DRG-systemet for poliklinisk aktivitet i dag, og som også er trukket frem i 

dialogen med helseforetakene som områder med høyt volum og potensial for 

ytterligere effektivisering av pasienthåndteringen i akuttmottakene. Aktuelle områder 

er utredning og eventuelt behandling ved akutte brystsmerter eller mistanke om annen 

akutt hjerte-/karsykdom; akutte magesemerter; mistanke om dyp venetrombose eller 

lungembolisme.  

 

d) Endrede DRG-grupperingsregler for ØH-pasienter som håndteres med mindre tidsbruk 

enn fem timer, men som etter reglene i ISF-regelverket skal registreres som innlagte. 

Disse behandlingstilfellene grupperes per 2017 til DRG-er for polikliniske 

konsultasjoner. Endringen innebærer i stedet gruppering til DRG-er for ØH-

dagbehandling. 

 

e) Vi vurderer at det i 2018 ikke er grunnlag for en generell insentivordning av samme 

type som har vært gjeldende for kirurgisk virksomhet i 2015-2017. Hovedbegrunnelsen 

er generell usikkerhet om effekten av denne typen uspesifikke omfordelingstiltak, samt 

risiko for at manglende spesifisitet i slik ordning vil kunne slå negativt ut for store 

pasientgrupper, og uten at det med enkle grep kan etableres rimelige 

skjermingsordninger.  

 

f) Vi tilrår som utgangspunkt heller ikke mer spesifikke harmoniseringstiltak mellom døgn- 

og dagbehandling i 2018. Man kunne f.eks. tenke seg spesifikke tiltak på de samme 

områder som anbefales harmonisert i forholdet mellom poliklinikk og dagbehandling 

(se over), slik at beregnet ISF-refusjon ble lik for behandling med og uten overnatting. 

Eller man kunne etablere regler om ISF-messig avkortning av 1-nattsopphold som 

oppfyller (eller ikke oppfyller) gitte kriterier. Hovedutfordringen med slike tiltak er 

forutsetninger om presis og lik etterlevelse av nye kodingsregler. Dette både forvansker 

implementering og øker økonomisk risiko. Terskelen for slike tiltak bør derfor være høy.  

 

g) Vi anbefaler  videre arbeid i 2018, i samarbeid mellom Helsedirektoratet og RHF/HF 

etter modell av arbeidet som har ført til revisjon av dagkirurgiløsningen. Siktemålet vil i 

så fall være å legge grunnlag for en større og mer gjennomgående endring f.o.m. 2019 

for å redusere insentiver til overnatting i sykehus. I relasjon til dette kan det arbeides 

videre med harmonisering av DRG-logikken for henholdsvis døgn, dag og poliklinikk, 

vurdering av trimpunktmekanismer. Arbeidet bør fokuseres mot områder preget av 

variasjon i praksis og områder der RHF-ene ser særlig potensial for omlegging fra døgn- 

til dagbasert og poliklinisk behandling. Et slikt arbeid vil også knyttes opp mot arbeidet 

med mer forløpsbasert finansiering.  


