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Videreutvikling av ISF-ordningen relatert til håndtering av ØH-
pasienter 
 
Helse Vest RHF viser til brev mottatt den 23. oktober 2017, med vedlagt notat, der 
Helsedirektoratet gjør rede for de vurderingene som er gjort relatert til håndtering av 
ØH-pasienter som blir henvist til akuttmottak. 
 
Problemstillingene som omhandler finansiering av ØH-pasienter har vært gjenstand for 
mye omtale i regionen, både internt og i media. Problemstillingen er sentral for flere av 
helseforetakene, som har allerede har gjennomført organisatoriske endringer som 
medfører at en stadig høyere andel pasienter etter en effektiv utredning, kan hjelpes 
videre uten ordinær innleggelse. Selv om dette er en ønsket «venstrevriding», så har det 
som Helsedirektoratet også er gjort kjent med til dels store økonomiske konsekvenser 
for helseforetakene. 
 
Fra Helse Vest deltok det en rekke personer på møtet som ble avholdt på Gardermoen 
den 24 august 2017. På dette møtet holdt både Helse Stavanger HF, Helse Bergen HF og 
Haraldsplass Diakonale sykehus forberedte innlegg der utfordringene relatert til 
håndtering av ØH-pasienter ble belyst. 
 
I etterkant av møtet var det derfor knyttet store forventninger til at det ville bli foretatt 
endringer i ISF-ordningen knyttet til denne problemstillingen allerede fom. 2018.  
 
Helse Vest RHF oppfatter det slik at Helsedirektoratet også mener at dagens skille er 
problematisk i ISF-sammenheng og ikke legger til rette for god og effektiv 
pasientbehandling. 
 
Helse Vest RHF ser at hensynet til økonomisk kontroll ved større endringer gjør det 
vanskeligere å tilrå vesentlige endringer i forholdet mellom innleggelser med 
overnatting og behandling på dagbasis i 2018. Både endringene i måten kostnads-
vektene beregnes på (KPP-baserte vekter), samt omfattende harmoniseringstiltak for 
finansiering av døgn- og dagkirurgisk behandling, medfører omfordelingseffekter og 
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økonomisk risiko. Helse Vest RHF observerer også at vektene for ØH-dagopphold vil få 
en økning i 2018, sammenlignet med 2017. 
 
 
Helsedirektoratet skriver i det vedlagte notatet at de savnet konkrete innspill ift 
kriterier knyttet til forslaget om etablering av nasjonale særkoder (punkt c). Helse Vest 
RHF har fått et konkret forslag fra to foretak om hvordan dette kunne vært tenkt løst:  
 

 Det må være en øyeblikkelig hjelp innleggelse/poliklinisk konsultasjon 
 Vurdering må gjøres av overlege eller erfaren LIS. Evt. dokumentasjon i journal 

om at tilsvarende kompetanse er konferert.  
 Journaldokumentasjon: 

o Det må gå tydelig fram av journal at pasienten er vurdert, diagnostisert, 
avklart og behandlet/henvist til videre oppfølging. 

 Registrere aktuelle diagnose og prosedyrekoder, samt særkode i PAS. 
 Dersom det er tenkt å benytte ICD-10 kodeverket til å identifisere denne type 

pasienter bør opphold med hoveddiagnoser som inngår i kapitlene A, B, D, E, F, G, 
I, J, K, M, N, R og Z kodes med særkoden.  

 Angitte ICD-10 koder som inngår i kapitlene C, H, L, O, P, Q, S, T, V og Y trenger 
ikke nødvendigvis kodes med en særkode. Men, dersom vi skal benytte en 
nasjonal særkode for å fange opp ressursbruk tilknyttet akuttfunksjonen i et 
sykehus er det svært viktig å nevne at man ikke bør se seg blind på hvilke ICD-10 
koder som skal kodes med særkode.  

 
 
Konklusjon 
Helse Vest RHF hadde forventninger om at det ble foretatt grep relatert til ØH-
pasientene allerede i 2018, men ser at øvrige endringer som alt er besluttet innført i ISF 
i 2018 skaper økonomisk usikkerhet.  
 
Helse Vest RHF og helseforetakene i regionen deltar gjerne i et videre arbeid i samarbeid 
med Helsedirektoratet i 2018, med tanke på å få på plass en robust løsning så raskt som 
mulig. 
 
 
Vennlig hilsen 
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