ISFinformasjonsmøte
10. Juni 2021

Finansieringsordningene understøtter
ønsket faglig utvikling, og bidrar til
likeverdige og effektive helsetjenester
av god kvalitet
Helsedirektoratet
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Vinter/vår 2021
Svar og videre
dialog
20.1.2021
Møte
11.11.2020
Forespørsel til
RHF

15.1.2021
Svar fra RHF
Helsedirektoratet

12.2.2021
Tilbakemelding
og spørsmål
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Tema

10.00-10.10

Innledning

10.10-11.20

ISF 2022

ISF-informasjonsmøte

- Utviklingsområder og regelverk somatikk og
psykisk helsevern/TSB

10. juni 2021

- Kostnadsberegninger og KPP
11.20-11.45

Nytt i de medisinske kodeverkene - Direktoratet for e-helse

11.45-11.55

Kort om resultatbasert finansiering
(videreutvikling av kvalitetsbasert finansiering)

11.55-12.00

Annen informasjon og avslutning

Aktivitet i ISF
2021
Om utvikling

Covid 19 utbruddet har fortsatt betydning for
sykehusaktiviteten i 2021.
Vi ser vekst i ISF-aktiviteten 1.tertial 2021 sammenlignet
med 2020, men aktiviteten er lavere enn budsjettert.
Omfanget av tapte aktivitetsbaserte inntekter over kap. 732,
post 76 er beregnet til 1 500 mill. kroner samlet for perioden
januar til juni basert på foreløpige aktivitetstall for perioden
januar til mars. jf. Prop. 195 S (2020-2021)
Vi analyserer nå 1.tertial data 2021 og vil rapportere status til
Helse og omsorgsdepartementet før sommerferien.

ISF-utvikling for
2022
Overordnet

Ingen flytting av midler fra basis til ISF for 2021
Det er lagt opp til noen endringer og justeringer i ISF for
2022 basert på innspill fra de regionale helseforetakene

Bevilgningen (basis- og ISF-bevilgningen) for 2022 kommer i
St prop 1 S i oktober. Vedtas endelig i desember.
Informasjonsmøte om
foreløpig ISF-regelverk 2022
blir 19. oktober

Endelig ISF-regelverk 2022 publiseres ca 20 desember.

Ingen overføring av midler fra basisbevilgningen til ISF for
pasientadministrert legemiddelbehandling i 2022

Pasientadministrert
legemiddelbehandling
grupperes til STG.
STG-logikken
oppdateres tertialvis

Følgende STG-aktivitet vil ikke gi ISF-refusjon i 2022:
STG

XS80
XS81
XS82

STG-navn

Pasientadministrert legemiddelbehandling knyttet til
nytt finansieringsansvar per 1.september 2020
Pasientadministrert legemiddelbehandling for
behandling av sjeldne tilstander
Pasientadministrert legemiddelbehandling knyttet til
nytt finansieringsansvar per 1.februar 2021

For XS80 og XS82 avventes overføring til ISF til vi har
analysegrunnlag fra årsdata som grunnlag for logikk og
kostnadsberegning

Pasientadministrert
legemiddelbehandling
for sjeldne tilstander
RHF ene fikk overført
finansieringsansvar fra
folketrygden 1.februar
2019

Inklusjon i ISF har blitt utsatt fordi det er utfordrende å finne
gode løsninger
Legemiddelbehandlingen gjelder forholdsvis få pasienter, og
det er store kostnadsvariasjoner
Helsedirektoratet ønsker å videreutvikle STG-logikken med
siket på medisinsk meningsfulle grupper fra 2022

Disse vil ikke gi ISF-refusjon, men vil gi bedre oversikt over
aktiviteten
Det planlegges videre forankring med representanter for RHF
før overføring av legemidler for sjeldne tilstander i ISF
Inklusjon i grunnlaget for ISF vil bli vurdert for 2023

Legemiddelbehandling
i sykehus
ISF-regelverket har
særskilte regler for koding
av legemiddelbehandling.

Særkoder for å angi virkestoff for legemiddelbehandling har
vært et midlertidig tiltak
I 2021 er det igjen 19 særkoder som gjelder
legemiddelbehandling
Disse fases ut fra 2022 og skal erstattes av ATC-koder

Virkestoff for
legemiddelbehandling har
betydning for gruppering
for et avgrenset antall
DRGer.
ATC-koder skal erstatte
dagens særkodene for
legemiddelbehandling

ATC-kodene kan kodes fra 2021 og skal knyttes til prosedyre
for administrasjonsform. Aktivitet vil da grupperes til riktig
DRG
Dersom det fortsatt er utfordringer med registrering av ATCkoder må vi få snarlig tilbakemelding!

Telefonkonsultasjoner innen somatikk

Telefonkonsultasjoner
Presiseringer

Vi har mottatt spørsmål om registrering av
telefonkonsultasjoner der sykehus unntaksvis ikke har anledning
til å utløse egenandel fra pasient (eller Helfo), selv om det ellers
er en fullverdig konsultasjon.
1) hvordan skal de kode fullverdige telefonkonsultasjoner der
de av ulike grunner ikke kan ta egenandel – Jo med
kontakttype 7 – Telefonkonsultasjon med egenandel
2) Disse vil inneværende år gruppere til DRG 470
3) For 2022 vil vi jobbe mot å fjerne kravet om rapportert
egenandel 201b, også for somatikk.
Vi vil legge opp til å endre navn på kontakttype 7- til
telefonkonsultasjon

Telefonkonsultasjoner innen somatikk

Telefonkonsultasjoner

Merk:
• I de tilfeller der en faktisk avkrever egenandel, skal dette
registreres og rapporteres.
• Vi vil følge med på aktivitetsutviklingen, for å tilse at
endring i 2022 ikke får utilsiktede konsekvenser. Det
forutsettes at telefonkonsultasjoner ikke skiller seg
vesentlig fra andre polikliniske kontakter, verken hva
gjelder regler for ISF eller pasientbetalingsreglene.
• ISF-regler (kap 6.22) i 2021 gjelder og endres ikke ila året
(men med presiseringen i forrige lysark)

NHSP 2020-2023
-

bærekraftig helsetjeneste med pasienten i
sentrum
bruk av digital tjenester

Digitale tjenester - utvikling
➢Innspill fra RHF/HF gjennom årlig brev om
utviklingsbehov og prioriteringer (samt andre
fortløpende innspill)
➢Innspill gjennom oppfølgingsprosjekt til NHSP
(Digi hjem og oppdrag fra HOD)
➢Egne vurderinger og analyser av aktivitetsdata

Helsedirektoratet
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Utviklingen i antall videokonsultasjoner –
somatisk sektor
2020 til april 2021
Videokonsultasjoner
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Utviklingen i antall telefonkonsultasjoner –
somatisk sektor
2020 til april 2021
Telefonkonsultasjoner
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De fleste relevante
tjenesteformer er
dekket.
Registeringsmuligheter finnes.
Enkelte tilpasninger?

Trenger gode
registerløsninger for
aktivitet utenfor
rammen av ordinære
kontakter

Egenandelsregelverket.
Harmonisering

Behandlingshjelpemidler og sørgefor-ansvaret

Oppsummering av innspill fra RHF/HF relatert til digitale tjenester
Noe utredes for 2022, annet har lengre tidsperspektiv

Digitale tjenester

Kostnadsvekter –
grunnlag for
kostnadsvurdering

Kommunikasjonstiltak. Gjøre
ordningene kjent i
tjenesten

Pasientrapporterte
data
Alternativ til regulære
konsultasjoner eller til
forbedring av
konsultasjonen?

Digi Hjem
sentralt prosjekt for samarbeid og
identifisering av behov

Tjenesteforløp

Digi-hjem (flytte tjenester hjem til pasienten ved bruk av teknologi)
Oppdrag 2021 (tildelingsbrev Helsedirektoratet)
• Arbeidet skal innrettes i tråd med etatenes rapport av 25. september 2020 (Digital
hjemmeoppfølging og nettbasert behandling. Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
– flytte tjenester hjem til pasienten ved hjelp av teknologi)
med følgende justeringer:
•
•
•
•

Klargjøre målstrukturen
Understøtte helsefellesskapene
Kunnskapsbasert utvikling
Videreutvikling av finansieringsordningene i helse- og omsorgstjenestene skal inngå som
et tiltaksområde. Dette skal ses i sammenheng med gitte oppdrag knyttet til videreutvikling
av finansieringsordningene i både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten.

Pasient
rapporterte
data PROM/
PREM

Pasientens
eget utstyr

Video

Indikatorer

Digi-hjem

Metodevurdering

Digi-hjem
Digital hjemmeoppfølging og
nettbasert behandling
(spesialisthelsetjenesten)

tiltaksområder
Behandlings
- og
egenbehandl
ingsplan

Råd og
veiledning

Data og
dokument
deling
Helsedirektoratet

Målet er å flytte tjenester
hjem til pasienten ved hjelp
av teknologi

Finansiering
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Samhandling og
helsefelleskap

Nasjonal helse- og
sykehusplan 2020-2023
har som mål at pasienter
opplever at tjenestene
opptrer i team rundt dem

•

I Nasjonal helse – og sykehusplan 2020-2023 (NHSP 20202023) er bedre samhandling, både internt på sykehusene og
mellom sykehusene og kommunene høyt prioritert

•

En viktig del av Helsedirektoratets ansvar for oppfølgingen av
NHSP dreier seg om understøttelse av etablering av
helsefellesskap og samhandlingen mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunene

•

Innsatsstyrt finansiering er et av flere virkemidler for å nå de
mål man har satt for helsetjenestene

Helsefelleskap
og team

Tilleggsfinansiering av
team og samhandlingsaktiviteter i ISF 2021
•

Teambasert oppfølging for å understøtte helhetlige
pasientforløp
STG XS09

Team og
samhandlingsaktiviteter
finansieres i dag gjennom
ulike DRG-er og STG-er

•

Strukturert oppfølging fra tverrfaglige integrerte team
STG XS09

•

Palliative team
DRG 959W og i flere andre DRG-er

•

Samarbeids- og oppfølgingsmøter, poliklinisk
DRG 993O, 995O, TD93A/B, TD95A/B

• ACT-team i PHV/TSB
STG TS01

Mer om Helsefelleskap, team og finansiering av team: Team - Helsedirektoratet

Samhandlingsaktiviteter somatikk 2020
993O Samarbeid- og oppfølgingsmøte med samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten for somatiske
problemstillinger
995O Oppfølgingssamtale med samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten for somatiske problemstillinger
993O_995O
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Finansiering
samhandlingsaktiviteter
Videreutvikling

Pågående arbeid og innsatsområder:
•

Endringer i Resultatbasert finansiering (RBF) for å
fremme samhandling

•

Styrke kommunikasjon rundt og eventuelt forbedre
spesifikke ISF-løsninger som fremmer samhandling.
Herunder finansieringsløsningene for ulike typer team,
samarbeidsmøter osv.

•

Vurdere finansielle virkemidler for samhandling knyttet til
utskrivningsprosessen

Utredning
utskrivningsprosess

Helsedirektoratet har i
tilknytning til NHSP 20202023 fått i oppdrag å
utrede hva som er ønsket
innretning av
utskrivningsprosessen.

RHF-ene og
representanter fra
kommunene er blant de
eksterne aktører som er
involvert i arbeidet.

•

Utredningen har kartlagt utfordringer knyttet til
utskrivningsprosessen og foreslått ulike tiltak for bedre
overganger

•

Et av tiltakene som foreslås er finansielle insentiver for å
bidra til mer samhandling på tvers av forvaltningsnivå
også for innlagte pasienter
Vurdere endringer* i ISF 2022 for samarbeidsmøter/samtaler med samarbeidspart utenfor
spesialisthelsetjenesten for innlagte pasienter

*En eventuell implementering skal håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Intensiv og DRG
Arbeid startet opp i 2019, med arbeidsgruppe med
RHF/HF representanter
«… se nærmere på intensivbehandling og hvordan dette
kan ivaretas på en bedre måte i DRG-systemet enn i dag.
Målet er å implementere en ny løsning for
intensivbehandling i ISF fra 2021, som følge av denne
prosessen»
•
•
•
•
•

Arbeidet stoppet opp pga covid-19
Erkjennelse av utfordrende område
Ingen endring til 2021
Rapporten oppsummerer og grunngir behov
Skisserer en vei videre

Helsedirektoratet
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Intensivbehandling og DRG
Vurderer for 2022:
Mulighet for å innføre særkoder for å skille
mellom intensivpasient og intermediær
overvåkingspasient
Gode definisjoner
Forankring

Helsedirektoratet

26

Intensivbehandling og DRG
Veien videre:
Fortsette utredning av alternativ modell for
pasienter som har mottatt intensivbehandling

Vurdere ulik informasjon
• Tilstands- og prosedyrekoder
• Liggetid (totalt, respiratortid, tid i
intensivenhet)
• Intensiv- vs intermediærpasient
• Nivellering av enheter (regionsykehus vs større
ikke-regionsykehus vs mindre sykehus)
• Skår
Helsedirektoratet
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Klinisk
nevrofysiologi

•

Går bort fra takstregistrering i 2022

•

Vurderer alternative løsninger for opphold i 801X:

Overført fra takst til ISF i
2020
Midler fra takst (2019)
overført til ISF i 2020

Grupperes hovedsakelig
til DRG 801X Poliklinisk
kontakt for
nevrofysiologisk
undersøkelse og testing
(samt noe til 803R Diagnostisk
intervensjon ved søvnapné)

•

•

DRG 801X utgår og opphold regrupperes til 900 DRG-er?

•

DRG 801X beholdes og et utvalg prosedyrekoder gis
egenskaper og grupperes hit?

Ingen endring for DRG 803R – her brukes allerede
prosedyrekoder til gruppering

Tjenesteforløp i ISF
Tre typer refusjonskategorier i ISF
DRG – diagnoserelaterte grupper
STG - særtjenestegrupper
TFG - tjenesteforløpsgrupper

TFG ser flere typer tjenester i sammenheng og
finansierer disse samlet. Tjenesteforløp inkluderer
behandling over et lengre tidsrom knyttet til samme
pasient; dette kan være både aktivitet i sykehus
(DRG) og pasientadministrert behandling (STG).
Finansieringen er i større grad uavhengig av antall og
type kontakter og hvordan tjenesten er organisert.

ISF somatikk 2020:
Refusjon fordelt på aktivitetsområde
STG
4%

TFG
7%

DRG
89 %

Tjenesteforløp i ISF
Videreutvikling av forløpsbasert finansiering er fremhevet i NHSP 2020-2023

Hvorfor forløpsbasert finansiering?
• Større fleksibilitet i behandlingsvalg og organisering
• Stimulere til kostnadseffektiv behandling
• Understøtte pasientorientert, helhetlig tjenestetilbud

Tjenesteforløp i ISF
TFG-er med finansiering i 2021 (aktivitetsdata fra 2020):
TFG
AT01 Behandling av MS og andre nevrologiske lidelser med særskilte legemidler

FT01 Behandling av inflammatoriske mage-/tarm lidelser med særskilte legemidler

Antall forløp
ISF-poeng
ISF refusjon (kr)
7543
18865,04
432 084 876

9664

18264,96

418 340 644

24399

23203,45

531 451 819

3485

4161,09

95 305 605

21252

22590,876

517 421 424

HT02 Innsetting av primær hofteleddsprotese m/bk

4746

11959,92

273 930 008

HT03 Innsetting av primær hofteleddsprotese u/bk

7108

14507,428

332 278 131

78197

113552,764

2 600 812 507

HT01 Behandling av revmatologiske lidelser med særskilte legemidler
JT01 Behandling av psoriasis og andre hudlidelser med særskilte legemidler
MT01 Dialysebehandling

Total

• I 2020 ble ca. 300.000 opphold og 37.000 særtjenester inkludert i en TFG og finansiert på TFG-nivå.
• TFG-er for dialyse og legemiddelbehandling inkluderer både aktivitet i sykehus (DRG) og
pasientadministrert behandling (STG)

• TFG-er for innsetting av hofteleddsprotese inkluderer kun aktivitet i sykehus, men flere opphold i ulike
DRG-er

Tjenesteforløp uten finansiering
NPK klassifiserer også aktivitet til TFG-er uten finansiering, se TFG masterliste (XLS)
Somatikk:
• 1 forløp for innsetting av primær kneleddsprotese
• 9 forløp for ekstern strålebehandling
• 6 forløp for fødsler
• 24 uspesifikke forløp, primært knyttet til hoveddiagnosegruppene (HDG)
• Eks: AT99 Andre tjenesteforløp – HDG 1
Psykisk helsevern:
• 27 forløp for alle opphold knyttet til en pasient, klassifisert etter mest ressurskrevende DRG
• Eks: TT26 Forløp for poliklinisk behandling hovedsakelig ved ADHD o.l., barn og unge
TFG systemet kan gi god styringsinformasjon, uavhengig av finansiering.
Systemet er fortsatt under utvikling og vil både utvides og raffineres på sikt.

Eksempel: Innsetting av hofteleddsprotese
• HT02 Innsetting av primær hofteleddsprotese m/bk
• HT03 Innsetting av primær hofteleddsprotese u/bk
Inkluderer kun aktivitet i sykehus og i følgende DRG-er:
• Innsetting av protesen (HT02: DRG 209D, HT03: 209E eller 209O)
• Polikliniske konsultasjoner før/etter operasjonen (DRG 908-serien, 923O)
• Innleggelser uten overnatting (DRG 980H og 981X)
• Gruppebehandling og pasientopplæring i gruppe (DRG 996O og 998O)
Inkluderer opphold inntil 15 dager før og 10 dager etter operasjonen
• Men: lengre intervall for opphold med relevant diagnose (inntil 90 dager før og 100 dager
etter)
NB! Dette er «normalforløpet». Større komplikasjoner etter protese er foreløpig ikke
inkludert i modellen.

Eksempel: Innsetting av hofteleddsprotese
Et mulig forløp i HT03 Innsetting av primær hofteleddsprotese u/bk
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Eksempel: Innsetting av hofteleddsprotese
HT02: 4746 forløp, 4687 pasienter*, 9753 opphold
HT03: 7108 forløp, 6984 pasienter*, 20795 opphold
*222 pasienter har mer enn ett forløp
Tabellen viser hvordan oppholdene er fordelt på DRG.
TFG vekt er sammenholdt med summen av poeng fra
oppholdene som inngår.

DRG
209D
209E
209O
908A
908B
908C
908D
908E
908F
908H
908O
923O
980H
981X
994T
996O
998O
Total

HT02 (m/bk)
HT03 (u/bk)
Opphold Poeng
Opphold Poeng
4746 11780,724
40
98,96
40
78,68
7079 13929,973
0.
29
18,473
130
5,85
93
4,185
3071
101,343
9760
322,094
25
1,025
52
2,132
4
0,216
4
0,216
7
0,231
12
0,396
10
0,43
22
0,946
4
0,364
9
0,819
1170
33,93
2075
60,175
182
3,108
494
8,412
15
2,07
22
3,096
47
8,131
87
15,051
162
2,754
390
6,63
78
1,326
399
6,783
62
1,127
228
3,933
9753 12021,309
20795 14482,274

TFG vekt

2,520

2,042

DRG-poeng per forløp
Herav operasjon
Herav øvrig aktivitet

2,533
2,499
0,034

2,037
1,976
0,061

Eksempel: Innsetting av hofteleddsprotese
HT02: 4746 forløp, 4687 pasienter*, 9753 opphold
HT03: 7108 forløp, 6984 pasienter*, 20795 opphold
*222 pasienter har mer enn ett forløp
Tabellen viser hvordan oppholdene er fordelt på DRG.
TFG vekt er sammenholdt med summen av poeng fra
oppholdene som inngår.
Det meste av ressursbruken er knyttet til operasjonen.

DRG
209D
209E
209O
908A
908B
908C
908D
908E
908F
908H
908O
923O
980H
981X
994T
996O
998O
Total

HT02 (m/bk)
HT03 (u/bk)
Opphold Poeng
Opphold Poeng
4746 11780,724
40
98,96
40
78,68
7079 13929,973
0.
29
18,473
130
5,85
93
4,185
3071
101,343
9760
322,094
25
1,025
52
2,132
4
0,216
4
0,216
7
0,231
12
0,396
10
0,43
22
0,946
4
0,364
9
0,819
1170
33,93
2075
60,175
182
3,108
494
8,412
15
2,07
22
3,096
47
8,131
87
15,051
162
2,754
390
6,63
78
1,326
399
6,783
62
1,127
228
3,933
9753 12021,309
20795 14482,274

TFG vekt

2,520

2,042

DRG-poeng per forløp
Herav operasjon
Herav øvrig aktivitet

2,533
2,499
0,034

2,037
1,976
0,061

Eksempel: Innsetting av hofteleddsprotese
HT02: 4746 forløp, 4687 pasienter*, 9753 opphold
HT03: 7108 forløp, 6984 pasienter*, 20795 opphold
*222 pasienter har mer enn ett forløp
Tabellen viser hvordan oppholdene er fordelt på DRG.
TFG vekt er sammenholdt med summen av poeng fra
oppholdene som inngår.
Det meste av ressursbruken er knyttet til operasjonen.
Øvrig aktivitet inkluderer i hovedsak DRG 908B (ofte
før operasjonen) og DRG 908O (ofte etter
operasjonen).

DRG
209D
209E
209O
908A
908B
908C
908D
908E
908F
908H
908O
923O
980H
981X
994T
996O
998O
Total

HT02 (m/bk)
HT03 (u/bk)
Opphold Poeng
Opphold Poeng
4746 11780,724
40
98,96
40
78,68
7079 13929,973
0.
29
18,473
130
5,85
93
4,185
3071
101,343
9760
322,094
25
1,025
52
2,132
4
0,216
4
0,216
7
0,231
12
0,396
10
0,43
22
0,946
4
0,364
9
0,819
1170
33,93
2075
60,175
182
3,108
494
8,412
15
2,07
22
3,096
47
8,131
87
15,051
162
2,754
390
6,63
78
1,326
399
6,783
62
1,127
228
3,933
9753 12021,309
20795 14482,274

TFG vekt

2,520

2,042

DRG-poeng per forløp
Herav operasjon
Herav øvrig aktivitet

2,533
2,499
0,034

2,037
1,976
0,061

Eksempel: Innsetting av hofteleddsprotese
HT02: 4746 forløp, 4687 pasienter*, 9753 opphold
HT03: 7108 forløp, 6984 pasienter*, 20795 opphold
*222 pasienter har mer enn ett forløp
Tabellen viser hvordan oppholdene er fordelt på DRG.
TFG vekt er sammenholdt med summen av poeng fra
oppholdene som inngår.
Det meste av ressursbruken er knyttet til operasjonen.
Øvrig aktivitet inkluderer i hovedsak DRG 908B (ofte
før operasjonen) og DRG 908O (ofte etter
operasjonen).
Godt samsvar mellom beregnet kostnadsvekt for TFG
og gjennomsnitt av poeng fra DRG-nivået

DRG
209D
209E
209O
908A
908B
908C
908D
908E
908F
908H
908O
923O
980H
981X
994T
996O
998O
Total

HT02 (m/bk)
HT03 (u/bk)
Opphold Poeng
Opphold Poeng
4746 11780,724
40
98,96
40
78,68
7079 13929,973
0.
29
18,473
130
5,85
93
4,185
3071
101,343
9760
322,094
25
1,025
52
2,132
4
0,216
4
0,216
7
0,231
12
0,396
10
0,43
22
0,946
4
0,364
9
0,819
1170
33,93
2075
60,175
182
3,108
494
8,412
15
2,07
22
3,096
47
8,131
87
15,051
162
2,754
390
6,63
78
1,326
399
6,783
62
1,127
228
3,933
9753 12021,309
20795 14482,274

TFG vekt

2,520

2,042

DRG-poeng per forløp
Herav operasjon
Herav øvrig aktivitet

2,533
2,499
0,034

2,037
1,976
0,061

Eksempel: Innsetting av hofteleddsprotese
Helseforetak
Vestre Viken HF
Sykehuset Innlandet HF
Helse Bergen HF
St. Olavs Hospital HF
Sykehuset Østfold HF
Helse Møre og Romsdal HF
Akershus universitetssykehus HF
Sørlandet sykehus HF
Lovisenberg diakonale sykehus
Martina Hansens Hospital HF
Helse Stavanger HF
Sykehuset i Vestfold HF
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Diakonhjemmet sykehus
Helse Nord-Trøndelag HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Telemark HF
Haraldsplass diakonale sykehus AS
Helse Fonna HF
Oslo universitetssykehus HF
Helse Førde HF
Helgelandssykehuset HF
Stiftelsen Betanien Hospital Skien
Private sykehus
Finnmarkssykehuset HF
Total

HT02
655
349
275
261
369
260
337
289
105
137
254
136
161
198
156
102
154
129
157
97
61
65
5
11
23
4746

HT03
569
664
603
504
377
447
358
393
463
398
198
306
215
160
192
213
145
134
84
140
169
87
109
98
82
7108

Tabellen viser antall forløp per TFG, fordelt etter
helseforetak (HF) hvor operasjonen er utført.
Færre enn 10 pasienter har opphold ved mer enn ett
HF, og ingen pasienter har opphold ved mer enn to
HF.

Endringer i tjenesteforløp fra 2022
Dialog med RHF om videreutvikling
• Ønske om en forsiktig utvidelse
• Innspill til aktuelle områder

Planlagte endringer til 2022
1. Justere dagens TFG-er for innsetting hofteleddsprotese for
å skille mellom akutte og elektive inngrep
2. Justere TFG-er for fødselsforløp for å skille mellom fødsel
med og uten preklampsi hos mor. Uten finansiering i 2022
3. Fortsatt videreutvikling av TFG klassifikasjonssystemet

Fokusområder:
• Psykisk helsevern
• Digitale tjenester
• Kreftbehandling
• KOLS
• Rehabilitering
• Macula degenerasjon
• … og flere

Videreutvikling av klassifikasjonssystemet kan danne grunnlag for finansiering av flere TFG-er.
Prioriterer områder med behov for økt fleksibilitet (eks. digitalisering av tjenester) eller
effektivisering og forenkling for pasientene (eks. flere kontakter samme dag).

• Bakgrunn:

Endring av
finansieringsløsningen for
rehabilitering

•
•
•
•
•

Ordningen er gammel og det er mange spørsmål fra sektoren
Årlige avregningssaker
Ulik organisering og ulik praksis
Forholdet til kommunene - NHSP
Rehabilitering kommet inn som egne tjenester innen FBV

• Målsetting for arbeidet
• Lik refusjon for like tjenester

•
•
•
•

Mer treffsikker refusjon sett opp mot ressursbruken
Personellnøytralitet
Understøtte bruk av ny teknologi, arenafleksibel
Gi bedre styringsdata

• Informasjonsinnhenting:

Prosess siste år
RHF og HF invitert inn i
arbeidet

•

Beskrivelse av ulike rehabiliteringsforløp i sykehus

•

•
•

Løsningen skal være nasjonal og gjelde for rehabilitering som
skjer i sykehus
Løsningen skal sikre kostnadskontroll og ha legitimitet i
sektoren
ISF-rammen ligger fast
Data rapportert til NPR

•

Endringer innenfor dagens løsning

• Rammebetingelser for evt endringer:
•

• Mulige endringer:
•
•

Oppdatere dagens modell for sekundær rehab
Likestille kompleks og vanlig rehabilitering, samt justere eller
oppheve 45 pst regelen

• Videreutvikling mot et mer finmasket DRG-system på
pasientgruppenivå
•

Diagnoser, prosedyrer og KPP-data

• Fra 2022

Trinnvis endring
i finansieringsmodellen

•

Oppdatering av trimpunkt og utvidelse av antall DRG inkludert
i sekundær rehab utvalg

• Fra tidligst 2023
•
•

Ny grupperingsløsning (DRG) – egne DRG-er for enkelte
diagnosegrupper
KPP-data som grunnlag for relativ vekting mellom gruppene?

• Fra tidligst 2025
•
•

Mulig overgang til kostnadsbaserte vekter
Utvikling av forløpsfinansiering (TFG)

• Større omfordelinger må drøftes med RHF – endret
prioritering

Kostnadsvekter
2022

Status

• Frist for dataleveranse til Helsedirektoratet 15.april –
nesten alle leverte på frist!
• Spenning knyttet til hvordan Covid-19 situasjonen har
påvirket kostnadsgrunnlagene
• Egne kvalitetssikringsmøter for PHV/TSB og somatikk
•
•
•
•
•
•

Fremdeles ikke fysiske møter
Sammenligne gjennomsnitts KPO-er pr DRG for å avdekke
ulikheter i datagrunnlag og metodeulikheter i KPP-modellen
Kvalitetssikre egne data opp i mot andre helseforetak
Utvikle egne kontroller og tester for å øke kvaliteten i KPPdataene
Bygge faglige nettverk som kan lære av hverandre
Dele erfaringer mht å ta i bruk KPP-data, forbedringsarbeid,
budsjett og styring, mm

Hvilket datagrunnlag skal benyttes?

Særskilte
vurderinger
knyttet til
datagrunnlaget
innen somatikk
for 2020
Foreløpige tall –
kvalitetssikring pågår
fremdeles

•
•
•
•

Aktivitets- og kostnadsdata 2020
Aktivitets- og kostnadsdata 2019
Kombinasjon av aktivitets- og kostnadsdata 2019 og 2020
Aktivitets- og kostnadsdata 2019 med korrigeringer av data basert på 2020

Her gjenstår en nærmer analyse av effekter på endringer i de relative
kostnadsforskjellene

Hvorfor behov for vurdering:
• Regnskapsføring uttak av smittevernsutstyr fra nasjonale lagre brutto- vs nettoføring
– i prinsippet gratis
• Vridningseffekter som følge av bla:
•

Ulik aktivitetsnedgang mellom elektiv/akutt, dag/døgn, fagområder og bruk av ny
teknologi
Ekstra personell og omdisponering av personell
Ekstraordinære opplæringskostnader

•
•

•

Generelt om gjennomsnittskostnader så langt:
•
•
•

•
•
•

Synes å være en generell økning i kostnadsnivået
Enkelte fagområder innen døgnaktivitet synes å øke relativt til andre;
Ortopedi
Hjerte
Lunge

Kostnader innen poliklinikk påvirket av økning i tlf og video

Forskjeller i kostnader per DRG kan skyldes:

Kostnadsgrunnlag 2020 foreløpig
Følgende DRG-er er tatt
ut som eksempler:
➢ TD43A
➢ TD38B
➢ 209E
➢ 391
➢ 908O
➢ 980A
➢ 856F
➢ 89

•
•
•
•
•

Org ulikheter mellom HF – funksjonsfordeling og casemix
DRG-logikk - homogenitet
Kodepraksis
Liggetidsforskjeller (kapasitet)
Metodeulikheter og tilgang til pasientspesifikk
kostnadsinformasjon (legemidler mm)

Det tilstrebes at like tjenester skal ha lik finansiering
Har valgt noen eksempler som illustrerer variasjon

DRG TD43A
Poliklinisk konsultasjon –
PTSD og
tilpasningsforstyrrelser
m.v. - Voksne

DRG TD38B
Poliklinisk konsultasjon –
Emosjonelle symptomer
og tegn – Barn og unge

DRG 209E
Innsetting av
hofteleddsprotese u/bk

DRG 391
Frisk nyfødt

DRG 908O
Poliklinisk konsultasjon
vedrørende andre
sykdommer i
bevegelsesapparatet

DRG 980A

DRG 856F

DRG 89

Kostnadsgrunnlag 2020 for
PHV og TSB og
overgang til
kostnadsbaserte
vekter fra 2022

• Planlagt overgang til kostnadsbaserte vekter for
poliklinisk aktivitet innen PHV og TSB fra 2021
• Utsatt pga implementering av Magnussen II og Covid-19
• Intensjon at endringen nå skjer fra 2022
• Bakgrunn for endringen:
• Vektene gjenspeile faktisk ressursbruk og dagens
medisinske praksis
• Harmonisering av ABF-andel mellom sektorene, da
BUP i dag har en noe høyere andel enn VOP/TSB
• Inkludering av poliklinisk aktivitet i ISF fra 2017 ble gjort
med følgende forutsetninger:
• Kostnadsvekter ble etablert med utgangspunkt i
takstsystemets relative kostnadsforskjeller
• Budsjettnøytral overføring av midlene fra Helfo

Forutsetninger
for nye vekter
Vi er i dialog med RHF og
HOD om konsekvenser
av endringen

• Kostnadsgrunnlaget for 2020, er kvalitetssikret og funnet
egnet som kostnadsgrunnlag for nye kostnadsbaserte vekter
fra 2022
• Vektene skal være diagnoseuavhengige, med unntak av for
TD 11A Opioidavhengighet som får sin egen
kostnadsberegnede vekt, da det her er et spørsmål om ulik
kodepraksis og et behov for grenseoppgang mot oppfølging
av pasienter og utlevering av medikamenter innen LAR
• Vektene for strukturerte polikliniske dagtilbud beholder sine
prissatte vekter, da både innhold og metode for
kostnadsberegning er forskjellig
• Det er ikke forutsatt overføring fra RHF-enes basis-bevilgning
til ISF ved denne omleggingen

Konsekvens av
omleggingen

• Omfordeling av DRG-poeng fra BUP til VOP/TSB, da
vekter innen BUP reduseres relativt til VOP/TSB (er
forventet da reell kostnadsfordeling viser at BUP utgjør
om lag 34 pst og VOP/TSB om lag 66 pst av
kostnadsgrunnlaget)
• Harmonisering av ABF(aktivitetsbasert finansiering)-andel

Per i dag analyser på
2019-data

• Nå – i sluttfasen med oppdaterte analyser basert på
korrigerte 2020-leveranser fra HF-ene
•

Vi forventer ikke vesentlig endringer fra 2019-resultatene

• Vi er i prosess med RHF-ene om konsekvenser av
endringen
•

Budsjettnøytral omlegging av endringen på HF-nivå krever
oppmerksomhet og endring i de interne rammefordelingene
for 2022

1.juli - Frist reviderte leveranser til KV-arbeidet

Videre arbeid
Ferdigstille kostnadsgrunnlag – som deles med alle HF
Gjenstående arbeid:
Oppdaterte
kostnadsvekter for 2022

•
•
•
•
•

Trimming av kostnadsgrunnlagene - liggetidstrimming
Innarbeide ny DRG-logikk 2022
Innarbeide videreutvikling av ISF-ordningen
Etablering av kalibreringsgrunnlag
Simulering omfordelingseffekter

Omfordelingseffekter:
Vi presenterer foreløpige
kostnadsvekter i ISFinformasjonsmøte
19. oktober

• Egen dialog om omfordelingseffekter av nye vekter mot RHF/HF

Nytt i kodeverkene

Oppdrag i NHSP
om å videreutvikle
KBF – nå RBF
Modellen skal gi insentiver til
ønsket tjenesteutvikling. I
2022 er dette;
- Økt grad av digitalisering
- Bedret samhandling

I tildelingsbrevet for 2020 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å
videreutvikle modellen kvalitetsbasert finansiering.
Følgende endringer er anbefalt:
- Redusert antall indikatorer – 8 indikatorer i 2022
- Indikatorer som er inkludert skal måle ønsket
praksisendring i tjenesten
- Færre prestasjonsmål – enklere modell
- Bruk av måltall
- Endre navnet til resultatbasert finansiering
2022 blir første budsjettåret med ny modell.

1. Andel video- og telefonkonsultasjoner av totale antall
polikliniske konsultasjoner

Indikatorer

2. Digital skjemabasert pasientoppfølging og monitorering

Vi reduserer fra 39 til 8
indikatorer og går vekk fra
gruppering i indikatorgrupper.

3. Gjennomført nettbasert behandlingsprogram

Indikatorvalg knyttes opp mot
oppdraget fra HOD til
Helsedirektoratet og
oppdragsdokumentet til RHFene

5. ACT-team og andre tilsvarende integrerte, tverrfaglige
teambaserte tjenester innen psykisk helsevern og TSB,

4. Samarbeidsmøter mellom spesialist og
primærhelsetjenesten. I første omgang innen PH og TSB.

6. Individuell plan – barnehabilitering. Andel av de pasienter der
spesialisthelsetjenesten har meldt fra til kommunen om
behov for individuell plan
7. Andelen schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell
plan (PHV)
8. Epikrisetid – andel epikriser sendt innen 1 dag fra
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten

Inklusjonskriterier

Eksisterende
(1) Tilfredsstillende
datakvalitet
(2) Indikatorene oppfattes
som meningsfulle
(3) Risikoen for perverse
insentiver eller uønskede
vridningseffekter oppfattes
som akseptabel når man
knytter finansiering til dem.

Nytt kriterium for inklusjon av indikatorer i RBF:

(4) indikatorene skal måle ønsket
tjenesteutvikling i spesialisthelsetjenesten.
-For RBF 2022 vil dette være mål på økt grad av
digitalisering og bedret samhandling.

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) 2022
100 000 poeng

Belønningsstruktur

Indikatorer fra NKI-systemet

Indikatorer fra ISF-ordningen

1

Individuell plan barnerehabilitering

12 500

4

Andel video- og
telefonkonsultasjon

12 500

2

Andelen schizofrenidiagnostiserte
som har fått individuell plan (PHV)

12 500

5

Samarbeidsmøter

12 500

3

Epikriser innen 1 dag

12 500

6

FACT-/ACT-team

12 500

7

Digital skjemabasert
pasientoppfølging og
monitorering

12 500

8

Gjennomført nettbasert
behandlingsprogram

12 500

Datakompletthet
Plassering

10 % (1 111 p)
90 % (10 000 p)

Datakompletthet
Plassering

0 % (0 p)
100 % (11 111 p)

I oppgjørsordningen vil poengene bli vektet etter RHF-enes størrelse og pasientsammensetning.

Eksempel –
beregning av
plassering

Eks. Andel epikriser
sendt innen en dag.
- Måltall satt til 70%

Mål: 70 %
Måloppnåelse
(0-19,9)
(20-39,9)
(40-54,9)
(55 - 64,9)
(65 - 74,9)
(75 - 100)

Uttelling
0
x
1,5x
2x
4x
4x

X = Poeng til fordeling /
((antall RHF med måloppnåelse i intervall (0-19,9)*0x)
+ (antall RHF med måloppnåelse i intervall (20-39,9)*x)
+ (antall RHF med måloppnåelse i intervall (40-54,9)*1,5x)
+ (antall RHF med måloppnåelse i intervall (55-64,9)*2x)
+ (antall RHF med måloppnåelse i intervall (65-74,9)*4x)
+ (antall RHF med måloppnåelse i intervall (75 – 100)*4x))

Eksempel – andel
epikriser sendt
innen en dag

Poeng til
fordeling

Epikrise 1
dag

11 250

Måloppnåels
e
Ant. X

Poeng
RHF

Vekt

Vektede
poeng
RHF

HSØ

59,1

2

3 000

0,5383

1 615

HV

58,8

2

3 000

0,1898

569

HM

50,3

1,5

2 250

0,1436

323

HN

64,7

2

3 000

0,1284

385

1

2 893

Total

Verdi X

7,5

1 500

11 250

Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten.
Ved spørsmål om ISF: drginfo@helsedir.no

God sommer!
Våre nettsider: Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk - Helsedirektoratet
Spørsmål om ISF/DRG mm: drginfo@helsedir.no
Spørsmål om medisinske koder (ICD-10, prosedyrekodeverk): kodehjelp@ehelse.no

Helsedirektoratet
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