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Sammendrag 
 

Erfaringer fra arbeid i både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten har medført 

spørsmåls stilling om i hvilke grad finansieringsordningen medvirker til ønskede prioriteringer eller 

om de virker mot sin hensikt i noen sammenhenger der ikke andre viktige styringsparametere følges 

parallelt. Hvordan kan vi eventuelt bruke finansieringsordninger til i større grad å oppnå ønskede mål 

og prioriteringer sammen med andre virkemidler?  

Norge bruker mange penger på helse. En stor andel av BNP(Brutto Nasjonal Produkt) og et av de land 

som bruker flest kroner pr innbygger. 84% av totalekostnadene til helse  er offentlige midler, 

gjennom statlige og kommunale bevilgninger.  Midler stat og kommune har fått ved beskatning av 

innbyggere og annen inntjening for fellesskapet. Det er obligatorisk ”medlemskap ” iden offentlige 

helseordningen for alle innbyggere. 

Det er derved av stor allmenn interesse at ressursene brukes i fellesskapets interesse; effektivt og 

riktig; at finansieringsordningen virker slik vi ønsker.   

Norge har et komplekst helsetjenestesystem med sterke statlige føringer både gjennom eierskap, 

finansieringsordninger, nasjonale retningslinjer og lover og et over ordnet mål om likeverdig tilbud 

for alle. Samtidig er det et fokus på lokal styringsrett for de mer enn 400 kommuner av sterkt 

varierende størrelse i Norge, noe som kan gi stor variasjon i tjeneste tilbud på lokalt nivå. Noe som 

gir utfordringer for overordnet nivå om likhet. 

På mål for helse i WHOs statistikker kommer Norge veldig godt ut av det på høy levealder og lav 

spedbarnsdødelighet og flere andre variabler på god helse i befolkningen. Det samsvarer med stort 

forbruk av økonomiske ressurser. Men noen land greier også gode resultater på disse variabler med 

mindre penger. Her kan dette skyldes mer enn finansieringsordninger som f.eks. geografi, 

eierforhold, og ressurser brukt på byråkrati og omorganisering istedenfor klinisk virksomhet. Stor 

andel på sykepenger istedenfor på sosialpenger/”fattigordning” kan medvirke til høyere 

helsebudsjett enn f eks i Sverige. 

Gjenværende utfordringer i Norge, foruten en ventet ”eldrebølge” er psykisk helse, spesielt blant 

unge og livsstils sykdommer med overvekt og innaktivitet som en grunnlagsfaktor, uten at våre 

finansieringsordninger er innrettet på å styrke arbeidet med disse utfordringene. 

Finansieringsordningen var i starten basert på å dekke hva det kostet å drifte helsetjenestene – 

retrospektivt - kurdøgnsprinsippet. Etter hvert ble det behov for å lage rammer. Vente listene økt, 

effektiviteten ble en del steder mye lavere. For å øke aktiviteten og effektiviteten innen for en del av 

rammen innførte man ISF(innsatsstyrt finansiering) for en del av systemet.  Dette systemet har også 

rammer men alt med fleksibilitet pga muligheter for ettergivelse av budsjettoverskridelser ved gode 

argumentasjoner.  

Ved en skjevfordeling mot somatiske innsatsstyrte tjenester, startet man en opptrappingsplan med 

øremerkede midler for psykiatri både i primær helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 



Masteroppgave i MHA av Irene Teslo nov. 2010 Side 3 

 

Folkehelsetiltak har også fått noen øremerkede midler, men veldig sparsomt i forhold. Fra i fjor er 

disse midlene gått inn i den frie rammen til kommuner og sykehus. Nylig er det også bevilget en 

ekstra ”eldremilliard” til kommunene. 

Ved overtakelse av sykehusene som statlige foretak i 2002 var innstramming av totalrammer og 

mindre villighet til å støtte budsjettoverskridelser noe som ga tydelig uhensiktsmessig kutt i 

prioriterte tjenester; Med en kombinert rammefinansiert og innsatsstyrt finansiering ble det da ikke 

mulig å kutte i annet enn rammefinansierte tiltak, selv om de var rammefinansiert med hensikt og 

”skjermes”. 

I de neste årene var det tydeligere behov for å gjøre prioriteringer inne for rammene enn tidligere, og 

mange etterlyste politikernes deltagelse i prioriteringsdebattene. 26 helseledere som ble intervjuet 

om finansieringsordningens betydning for prioriteringer helsevesenet, etterlyste bedre og mer 

nøyaktige innsatsstyrte finansieringsordninger. De mente at faglige og andre faktorer også betydde 

mye for prioriteringer, men viste at et overordnet fokus på økonomi i et sykehus preget økonomi 

som sterkere styringsfaktor enn fag mens det sykehuset som hadde en sterkere faglig profil var 

lederen av den mening av fag hadde større betydning enn økonomi i prioriteringer. Alle leder, de 

fleste fra sykehus, etterlyste mer systematisk prioritering også, eller særlig gjennom 

finansieringssystemene, av barn unge og psykisk helse, samt for kronikere. 

Det er ikke alltid like tydelig hva som er riktig og effektivt; dvs. hva som er de kollektive mål i en 

”kollektiv forsikringsordning for helsetjenester(Jmfr. Iversen).  Etter hvert som muligheten til tiltak og 

behandling øker, og øker proporsjonalt mer enn tilgjengelige midler i offentlig felles ordning, jo 

større behov er det for å gjøre prioriteringer.   

Derfor er det arbeidet, parallelt med forbedringer av ISF systemet og finansieringsordningene 

forøvrig, med nasjonale retningslinjer basert på kontrollerbar kunnskap og med påfølgende 

prioriteringsveiledere. Utfordringene er når ressursene ikke  strekker til og ventelistene sprekker eller 

retningslinjene påkrever at nye, dyre behandlingsmetoder må tas i bruk. På bekostning av hva? Her 

påpekes i flere utvalg og rapporter(Prioritering i kommunehelsetjenesten, Lønning II m fl.) et behov 

for en bred politisk og faglig debatt om prioriteringer. Skal vi sette rammer for ressursene må vi velge 

hva som skal stå innefor rammene, uten nye omkamper i media ved nye endringer. 

Et mål som styringsfaktor må følges av hensiktsmessig verktøy/forslag til virkemidler til å nå målet. 

(Iversen , -04) og selvsagt klare eksplisitte mål. Det fremhves at strategiske mål må være; relevante, 

konsistente, kontrollerbare, enkle og målbare. (Tveiten -04) 

Målene kan være av medisinsk karakter- uavhengig av kostnader, eller av økonomisk karakter. I noen 

sammenhenger brukes økonomiske analyser som kost- nytte i relasjon til å vurdere om man ønsker å 

bruke ulike metoder for å oppnå medisinske mål eller hvorvidt et tiltak faktisk bidrar til å oppnå mål. 

(Iversen-04) 

I prioriterings debatt kan kostnytte analyser og bruk av beregnede forlengede leveår eller 

kvalitetsjusterte leveår(Qualy) være nyttige og viktige redskap. Villigheten til å bare bruke helse 

omregnet i økonomiske verdier er ikke klar. Etikk og verdisyn må ha en vesentlig plass.  
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Overordnede politiske mål for helsetjenesten er blant annet likhet, tilgjengelig het og effektivitet 

innen for begrensede rammer.  Dette er både økonomiske og medisinsk relaterte mål. Det har lenge 

også vært en overordnet føring å arbeide med mer forebygging og tidligere tiltak, både for å bedre 

helsen generelt og med kostnadsbegrensning på sikt som mål.  

De forebyggende mål har bare delvis blitt støttet med midlertidige finansieringstiltak men har ellers 

ligget i overordnede planer og føringer i mer enn 10 år, med moderat påvirkningskraft på kommunale 

og statlige tjenester.  Prioritering av alvorlighet fremfor vunnet helse og økonomi på sikt er vanlig og 

ligger som en viktig del av tidligere anbefalte prioriteringskriterier(Lønning II). 

Forslag til ny Helse og omsorgsplan 2015(071110) og Samhandlingsreformen (St.mld. nr 47) 

forsterker de tidligere politiske føringene fra tidligere planverk: 

Likhet, nærhet, mer forebygging, og dempe kostnadsvekst, gjennom å snu  pengestrømmen til mer 

effektive tidlige tiltak, både for eldre og for barn og unge, samt å få kommunen til å ha mer ansvar 

for pleie som ellers ville vært i sykehus.  Siden det nære systemet i kommunen er tuftet på 

selvbestemmelse, kan det blir krevende å oppnå likhet på alle plan når hver kommune skal velge selv 

fordeling av en større andel av helsefinansene. Noe av dette er tenkt styrt med retningslinjer og 

kvalitetsindikatorer og oppdatering av planverk med sterkere fokus på samhandling, samt med større 

krav til nødvendig kompetanse i kommunens styring(samfunnsmedisinsk kompetanse). 

Det fremkommer i erfaringsgrunnlaget at retningslinjer og kvalitetsindikatorer alene er et svakere 

virkemiddel enn sammen med finansieringsordninger. Det er riktig at finansieringsordninger alene 

kan virke feil, hvis det ikke følges av klare mål, gode retningslinjer og god ledelse med nødvendig 

faglig og ledelsesmessig kompetanse/kunnskap. 

Siden det fortsatt er tenkt oppretthold en god andel innsatsstyrt finansiering som del av 

finansieringsordningene for helsetjenesten, er det viktig å påpeke at dette virkemidlet også kan 

brukes på forbyggende tiltak, kommunalt og statlig i dag, ved videreutvikling av eksisterende 

systemer for finansiering både retrospektivt(takster og refusjoner) og prospektivt som øremerkede 

midler. 

Utfordring som påpekes i fremtidens planer; ”Eldrebølge” og arbeidsudyktige unge kan gi en 

vanskelig personell ressurssituasjon. Økonomiske ressurser må i en slik situasjon brukes til å kjøpe 

hoder og hender fra andre nasjoner om oppgavene skal ivaretas.  En fordel å bruke ressurser nå, for å 

ha nok arbeidshender til alle gamle/syke senere og for å holde de eldre friske og funksjonsdyktige så 

lenge som mulig. Det vil si jo flere unge vi klarer å beholde arbeidsdyktige lenge, jo bedre har vi 

mulighet til å nå et mål om å ta vare på også syke, gamle eldre når ”eldre-bølgen” slår inn. Og jo 

lengre vi klarer å holde de eldre friske jo færre trenger helsetjenester, pleie og omsorg. 

Forslagene i ny plan og mål er flotte - men kan være vanskelig å nå med de foreslåtte virkemidler 

alene. Engstelsen for resursvekst i forbyggende sektor er for stor, mangel på eksplisitte 

finansieringsordninger her kan medføre det motsatte av hva regjeringen ønsker. 
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Klarere mål og kvalitetsindikatorer er viktig, men ikke nok uten en finansiering til å støtte dette slik at 

det ikke kommer i konflikt med det samtidige mål at kommunen skal ta seg av flere alvorlig syke fra 

sykehusene. Økte rammer til forebyggende tiltak med eksplisitte føringer som f.eks. ; 

1. Minimumskrav til antall årsverk pr 1000 barn /unge 0-20år av viktige ressurser 

helsesøster(2/1000)*, kommunalt ansatt lege(1/2-1  pr 1000)*, psykolog(1/2 pr 1000)* og 

fysioterapeut/ergoterapeut (1/1000)*( tallene er satt ut ifra  statiske tall på behov og 

erfaring fra ressursbruk i forhold til behov. 

2. Minimums timer åpnet helsestasjon for ungdom, eks ; minimum 4 t pr uke/  pr 1000 unge 12-

23 år 

3. Minimumstiltak seniorsentre og forebyggende og tidlige tiltak for eldre hjemme boende over 

80 år(pr 1000 innbyger over 80år evt. over 75 år) 

andre finansielle støtte tiltak 

4. Mulighet for takstbruk ved diagnoser og tiltak som hos fastlege/legevakt / på poliklinikk for 

kommunalt ansatt helsepersonell (psykologer, leger, sykepleiere) med inntekt til 

kommunen(som for fastlønnet legevaktslege) 

5. Enkle, finansielle støtteordninger foretablering av tverrfaglige team som arbeider med 

ungdomshelse og reduserende tiltak for ungdomskriminalitet og rus. 

6. Enkle finansielle støtte tiltak for frisklivstiltak for barn og unge og tilsvarende for voksne - 

spesielt de med helseplager  

Kommunal medfinansiering av sykehus må vurderes nøyere og heller medføre at ressurser følger 

pasienter som går tidligere tilbake til kommunehelsetjenesten enn at kommunene skal betale for alle 

som ligger inne, for å unngå store skjevheter for noen kommuner ved uhell som medfører mange på 

sykehus f eks.  

 

Forslag om å endre fastlegeordningen til mer pr. capita tilskudd kan virke mot sin hensikt hvis målet 

er å oppnå mer tid til pasientene. De med lange lister og få konsultasjoner vil kunne tjene mer uten å 

oppnå målet med at de kronisk syke får mer tid av legen. Sikrere virkemiddel her kan være egne 

takster eller ekstra pr. capita tilskudd for kronikere som følges ofte, for eldre over 80 år eller andre 

man ønsker legene skal følge mer opp. 

 

Finansiering er en sterk påvrikningsfaktor på prioriteringer i helsetjenesten. Flere 

prioriteringsveiledere og forskrifter for spesialisthelsetjenesten og kvalitetsindikatorer og 

retningslinjer for alle deler av helsetjenestene er viktige og må være tilstede for at 

finansieringsordninger skal virke riktig.  

Fagfolk ønsker seg prioriteringsveiledere og retningslinjer og gode fagligfunderte overordnede 

samfunnsmål for helsetjenestene, dersom det samtidig finnes finansieringsordninger og systemer 

som sørger for muligheten til å gjennomføre normene som ligger i disse retningslinjer, veiledere og 

evt. lovkrav. 
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Spissformulert tegneserievariant - forebygging vs. økonomistyring i fokus?? 

Heldigvis er de fleste leger og annet helsepersonell og også økonomer mer styrt av faglige og etiske 

retningslinjer enn av økonomi, men av og til kan fokus på økonomistyring bli feilaktiv økonomistyrt virksomhet 

som ender feil. ”Tegneserien” er basset på flere ulikehendelser fra Helsevesenet gjennom de siste 10 år som 

sammen er blitt en historie som ikke er usannsynlig. Heldigvis er enkelte deler av finansieringssystemet 

forbedret, men det mangler fortsatt tydelige forskrifter, praktisk tilgjengelige muligheter og 

finansieringssystemer som underbygger de viktige primær, sekundær og tertiær forebyggende tiltakene. 

Det presiseres at ingen av hendelsene som medførte tegneseriesnutten har bakgrunn fra forfatters nåværende 

arbeidsplass eller samarbeidspartnere. 

Alene pappa lastebilsjåfør desember 2006 

 Hodepine, stress og tung. Bør vel til legen. Var det om 3 uker de sa jeg kunne få tid eller 3 uker etter 

juleferien? Uff jeg har jo ikke tid til annet enn jobb og barn, og knapt det…. 

 Legekontoret februar 2007 

Legen; Hm , litt stress, da må du slappe av og trene litt. Hodepine tabletter kan du kjøpe selv. Kom 

igjen om 6-12 måneder så skal vi se om du trenger noen medisiner. ( Sekretæren; mer enn 6 

måneder for da kan vi skrive ny takst for det samme)…. 

Januar 2008-uten tid til trening eller ny legetime siste året- ble det 

bråstopp……. 

Legen; Du har nok stresset på deg diabetes, hjerteinfarkt og magesår.  Det siste må du opereres for. 

Tror ikke du kan ha trent mye så tykk som du er, dette blir en krevende operasjon. 

Økonomen; det blir vel noen takster med de bi diagnosene. Sikkert at han ikke har astma eller en 

infeksjon også? Fikk han hodeskade da han falt også kanskje? 
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På sykehuset  Håper jeg overlever  

doktor  

Legen; Mulig det. Men det krever litt arbeid. Håper du slipper respirator lenge etter operasjonen.. 

Barnevernet tar seg av barna dine så lenge 

Økonomen; Hvis han må legges i respirator er det best han ligger minst et døgn men helst ikke mer 

enn 3-da får vi best takster. Huske å føre på alle prosedyrene. Kikker vi alle i ørene i narkose kan vi 

skrive en takst til, så jeg har hengt opp otoskopet inne på operasjonsstuen…... 
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1 Innledning  
Erfaringer fra arbeid i både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten har medført 

spørsmåls stilling om i hvilke grad finansieringsordningen medvirker til ønskede 

prioriteringer eller om de virker mot sin hensikt i noen sammenhenger der ikke andre viktige 

styringsparametere følges parallelt. Hvordan kan vi eventuelt bruke finansieringsordninger 

til i større grad å oppnå ønskede mål og prioriteringer sammen med andre virkemidler?  I 

den grad vi har klare og tydelige mål innen helsetjenestene i Norge. 

Norge bruker stor andel av sitt BNP(Brutto Nasjonal Produkt) på Helse og i forhold til andre land er vi 

et av de land som bruker aller mest pr. capita (pr. person).  84%  av alt vi bruker på helse kommer fra 

offentlige ressurser.  Det er av stor allmenn interesse at pengene brukes effektivt og riktig.  

Bare 3 andre land i verden bruker mer pr capita på Helse.  Norge er også i verdens topper på 

resultater som WHO bruker for mål på helse som forventet levealder, spedbarnsdødelighet evt. 

voksne dødelighet pr 1000 innbyggere. Når WHO viser til kroner pr innbyggere brukt er det likevel 

noen land som ser ut til å komme bar ut med færre brukte kroner pr innbygger som for eksempel 

Sverige og Cuba. Det vil her ikke diskuteres i vesentlig grad hvordan Norge bruker penger versus 

Sverige eller andre land, men kun nevnes noen betraktninger.   

Hvordan Norge organiserer sine helsetjenester og styring og finansiering av disse er delvis likt og 

delvis forskjellig fra andre land. Det har variert noe oppgjennom årene. Hvor for og hvordan 

beskrives kort i oppgaven med fokus på aktivitetsøkning vs. kostnadskontroll samt i relasjon faglig 

kvalitet og ønskede prioriteringer og overordnede mål. 

Mulighetene for behandlingstiltak og totalkostnadene av disse har økt mye og øker fortsatt stadig. 

Behovet for prioriteringer innen fastsatte rammer for helse evt. opp mot andre sektorers rammer 

opp mot helse, øker i takt med mulighetene.  Politikere har vegret seg for prioriteringsdebatten og 

vist til fagfolks vurderinger samtidig som de ønsker kostnadskontroll.  Dette kan være 

selvmotsigende og vanskelig for fagfolk. Fagfolk ønsker seg prioriteringsveiledere og retningslinjer og 

gode fagligfunderte overordnede samfunnsmål for helsetjenestene, dersom det samtidig finnes 

finansieringsordninger og systemer som sørger for muligheten til å gjennomføre normene som ligger 

i disse retningslinjer, veiledere og evt. lovkrav. 

Hvilke finansieringsordninger og fordelingssystemer av pengene man buker har endret seg over tid. 

Noe knyttet til endring i holdninger, men også for å prøve ut ulike former for å påvirke /øke aktivitet 

eller skape kostnadskontroll. Eksempler der finansieringsordninger har medvirket til økt aktivitet er 

psykiatriopptrappingsplan og innsatsstyrt finansiering for å øke aktivitet /redusere ventelister på 

poliklinikker og dagkirurgi.  

De siste årene har det vært et overordnet mål å bremse aktiviteten totalt sett, men samtidig oppnå 

større kostnadseffektivitet innen for ikke altfor økende rammer. 

Helhetlig tenkning og forbygging har vært i fokus i nasjonale planer og stortingsmeldinger lenge.  

Dette fremheves enda sterkere i nye forslag til planer og lovverk som er fremlagt nå i 2010.; 

Samhandlingsreformen med forslag til ny helse og sosiallov og forslag til folkehelselov, der tidlig 

intervensjon og forbyggende tiltak er sentrale. 
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Målsetningen om likeverdige helsetjenester uavhengig av økonomi og bosted har også vært omtalt i 

de sentrale dokumenter som omtaler helsetjenester de siste 10 årene. 

Men disse målene helhetstenkning, forebygging og likhet for helsetjenesten har ikke samme 

innsatsstyrte finansieringsordninger som allmennlegetjeneste og sykehusavdelingens virksomhet har. 

Det er i siste forslag til plan et tydelig politisk ønske om å begrense kostnadsveksten og gi tydelig 

prioritering på hva som skal gjøres.  Det fremheves også viktigheten at mer gjøres i kommunene med 

prinsipper om nærhet og likhet og LEON(Laveste effektive omsorgsnivå)evt. BEON- (beste effektive 

omsorgsnivå). 

Da er det viktig at vi har systemer som underbygger mulighet til å gjennomføre de ønskede 

prioriteringer. 

Mange spørsmål og diskusjoner i mange fagmiljøer og ikke minst i media tyder på stor interesse for 

problemstillingene prioritering og finansiering knyttet til helsetjenester. Debatter i regi av Den 

Norske Legeforenings landstyremøter og mange andre forum har prioriteringsspørsmålet vært oppe 

gjentatte ganger de siste 10 -20 år og er fortiden en ”het potet” med daglige oppfølgning i media.  

Gjenomgangen av finansieringssystemene og fordeling av finansressursene har med økende 

hurtighet blitt gjennomgått og endret i samme periode. 

I denne oppgaven beskrives først Norsk helsetjeneste oppbygning, eierskap, styring og organisering 

samt Norges bruk av finanser totalt sett knyttet til WHOs mål for folkehelse /måloppnåelse generelt.  

Deretter beskrives finansieringssystemer generelt og spesielt de vi har /har hatt det siste tiåret i 

Norge. Utviklingen i finansieringssystemene belyses og kommenteres.  

Problemstillingen knyttet til finansieringssystemer alene eller sammen med har vært aktuell lenge og 

artikler/hendelser og erfaringer fra spesialisthelsetjenesten det siste tiåret og semistrukturert 

intervju av  26 helseledere i 2005  har en vesentlig plass i oppgaven. Disse illustrerer at 

finansieringssystemene og modeller faktisk har påvirket prioriteringer på en måte som ikke 

nødvendigvis har vært faglig ønsket, og som kan ha vært medvirkende til en utvikling av det 

innsattstyrte finansieringssystemet. 

Deretter beskrives erfaringer fra hvordan finansieringssystemer  har påvirket kommunale 

helsetjenester de siste årene frem til i dag og hvilke andre faktorer som har påvirket og fortsatt 

påvirker prioriteringer overfor kommunehelsetjenesten generelt og forebygging spesielt.  

Samhandlingsreformen omtales og flettes inn i alle kapitlene men omtales også spesielt i kap. 7 

I siste kapittel er fokus veien videre; her diskuteres samhandlingsreformens finansierings forslag til 

hvordan de ønskede prioriteringer er forslått understøttet og finansiert. Diskusjonen suppleres med 

alternative forslag til finansieringssystemer og tiltak som understøtter de ønskede prioriteringer. 
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2 Metode 

2.1 Egen erfaring 
Masterstudiet er et erfaringsbasert studie, og således leges erfaringer –egne og andres til grunn som 

en vesentlig del av oppgaven, i tillegg til anbefalt litteratur.  

Problemstillingene belyses i oppgaven ut i fra egne erfaringer som barnelege og Hovedtillitsvalgt 

DNLF på Ullevål Universitetssykehus første del av dette tiåret og som leder og fagperson  innen 

kommunal helsetjeneste siste del av dette tiåret. Disse erfaringene suppleres med erfaring gjennom 

flere tiår som arbeidstaker innen flere fagområder i flere sykehus og kommuner og flere sektorer enn 

helsetjenester, bl.a. pedagogisk sektor. 

Aktiv deltagelse i helsepolitiske debatter med sentrale politikere på Dnlfs landstyre møter i perioden 

2000-2007 og observasjon fra sidelinjen de siste årene, har gitt nyttige innspill til problemstillingene 

og erfaring til å følge med på utviklingen i debatten. 

Innhold fra flere avisartikler hvor under tegnede har bidratt, samt deleksamener innen MAH studiet 

fra 2004 og 2005, Folkehelseplan arbeidet i Asker kommune 2006 samt arbeid med nasjonale 

retningslinjer i Hdir i 2005-07 brukes i oppgaven. 

Erfaringen fra arbeid med forebyggende, prioriterte helsetjenester i kommunalsektor i en periode 

med endringer i kommuneøkonomi parallelt med økte nasjonale føringer og ”krav” til fokus på disse 

tjenestene i perioden 2004-dd(nov 2010) gir hovedgrunnlaget for å påpeke at det gjenstår en del 

arbeid i forhold til å påvirke til at disse tjenestene blir prioritert slik som ønsket i de politiske og 

faglige føringene.  Ytterligere erfaringer fra ulike arbeidsforhold i somatisk og psykiatrisk helsevesen i 

og etter studietid samt erfaring fra skoleverk gir støtte til det forbyggende fokus. 

2.2 Innhenting av andre personers erfaringer og meninger - systematisk 

og tilfeldig 
For å få dypere kunnskap om området og bredere belyst synspunkt på spørsmålene er det brukt 

semistrukturert intervju av 23 ledere og tillitsvalgte fra ulike nivåer på 3 store universitetssykehus 

samt samtaler med 3 ledere knytet til kommunehelsetjenesten i 2005(metode beskrevet ytterligere i 

kap.4). 

Diskusjon vedrørende samme temaer, uten bruk av semistrukturert intervju- kun fokuserte samtaler , 

med ledere fra mindre sykehus og kommunehelsetjeneste og en rekke fastleger i perioden 2006-

2010 har også påvirket oppgave utforming og arbeid. Interessen for temaet blant kolleger og 

samarbeidspartnere er udiskutabelt tilstede og har bidratt til å holde interessen for oppgaven  under 

hele arbeidsperioden. 

2.3 Litteratur 
Ytterligere belysning er gjort ved gjenomgang av relevante statlige dokumenter og utredninger fra de 

siste 10 år som oppfattes å ha vesentlig betydning for problemstillingene, offentlige nettsider som 

beskriver finansieringssystemene og prioriteringssystemene nå i 2010, en del medieoppslag, særlig 

siste året.  
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Det er ikke gjort systematiske søk i databaser etter litteratur knyttet til temaet, men er brukt 

litteratur – bøker, artikler og forelesningsnotater fra masterstudiet HAMD for kull 18 2004-05, samt 

litteratur som er kommet over mer tilfeldig og ved råd fra veileder. 

Dette er ikke gjort dypere litteratur søk blant annet fordi det er opplevd og erfart virkning som er i 

fokus i denne oppgaven. Litteratur fra master studiet er brukt for å vise relevans og underbygge 

fremstillingen fra det erfaringsbaserte. 

2.4 Evaluering av metode bruk 
Egenobservasjon som understøttes i diskusjon med andre kolleger og samarbeidspartnere vil alltid ha 

en verdi, men bør selvfølgelig understøttes av annen erfaring og kunnskap. 

Bakgrunnsstoffet, intervjuobjekter og diskusjonspartnere er i vesentlig grad samlet inn etter egen 

utvelgelse og kan av den grunn av noen oppfattes som for selektert, men må allikevel anses å ha 

vesentlig bredde og verdi i sammenhengen rundt problemstillingen som her diskuteres. 

Det finnes etter hvert flere artikler om emnet finansiering av helsetjenester nasjonal og 

internasjonalt. Det er valgt å ikke ha systematiske søk på ny litteratur på området i det siste da det 

først og fremst  i denne oppgaven er om det i Norge i dag opplevd realitet  i samsvar evt. diskrepans 

mellom; . Finansieringssystemer og  e politiske og /eller faglige føringer for prioriteringer og hvordan 

disse virker inn på hverandre. 
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3 Norsk  helsetjeneste ; oppbygning, eierskap, styring og 

organisering,  
 

3.1 Oppbygning, styring og eierskap. 
Norsk helsetjeneste har hatt ulike eier og styringsform, derved også noe skiftende styring av 

ressurser og finansieringssystemer.  Statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten i 2002 med skifte 

til helseforetaksform, gjør Norge noe forskjellig fra andre land som i større grad har mer lokale 

styringsformer også for spesialisthelsetjeneste og sykehus. 

3.1.1 Todelt system 

Uansettskiftende eierformer har det likevel hatt form av en todelt tjeneste med primærhelsetjeneste 

tilgjengelig for alle med henvisnings og silings funksjon for spesialisthelsetjeneste(gatekeeper 

funksjon). Spesialisthelsetjenesten har vært trinnvis oppbygd med lokale funksjoner, regionale 

funksjoner og nasjonale funksjonerer, der primærhelsetjenesten i noen sammenhenger kan henvise 

direkte til alle nivåer avhengig av problemstilling, evt. henviser til lokalsykehus som videresender 

etter gitte kriterier vesentlig av faglig karakter. Sintef rapporten fra nov 2010 har sammenliknet 

Norge med 8 * andre vestlig orienterte land drifter system. I den studien er Norge det eneste landet 

med et slikt todelt system med forskjellige eiere og drifter for primærhelsetjeneste og 

spesialisthelsetjeneste over hele landet: Særlig den gjennomgående  statlig eide sykehusformen er 

spesiell for Norge. Men mange steder er pleie og omsorgsektoren mer lokalt eid enn helsetjenestene 

for øvrig. 

3.1.2 Retningslinjer og lover som medvirkende faktor i styring og i fordeling mellom 

systemene 

Kriteriene for viderehenvisning i ulike ledd bygger på faglige retningslinjer, forskrifter og til dels også 

ulike lovverk i tillegg til skjønnsmessigvurdering i hvert enkelt tilfelle.  De siste årene er det også laget 

prioriteringsforskrift for spesialisthelsetjenesten 

Noen av lovene som medvirker til tjenesteytingen og hvordan denne ytes i Norge er 

pasientrettighetslov, helsepersonell-lov, Kommunehelsetjenestelov, Spesialisthelsetjenestelov.  Disse 

lovene styrer i form av rettigheter og plikter. Andre mer generelle lovverk er også med virkende for 

eksempel forvaltningsloven, lovverk om arbeidstidsbestemmelser osv. 

Noen fagområder inne helse har egen lovverk som også er styrende for hvem som gjør hva og 

hvordan og i hvilke del av helsetjenestene. Psykisk helse og smittevern har i flere tiår allerede vært 

styrt av egne omfattende lovverk. Egen lover for Spesialisthelsetjenesten og Kommunehelsetjenesten 

pålegger hver av disse å sørge for nødvendige helsetjenester til befolkningen.  Det er likevel ofte slik 

at det foreligger uenighet om hvem som bør eie og pleie pasienten på gitt tidspunkt i forløpet. 

Nytt forslag til lov om folkehelse og lov om helse og sosiale tjenester er tiltenkt å erstatte tidligere 

helse og sosiallovgivning. Her foreslås tiltak for å styre mer av pasientene og pleie oppgavene over til 

kommunehelsetjenesten fordi det er beregnet å bli billigere for samfunnet. Disse er på høring nå og 

omtales nærmere i andre deler av oppgaven. 
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3.1.3 Eierforhold og relasjon finansieringsforhold /styring av helsetjenestene 

Sykehusene/spesialisthelsetjenesten har vært eid både av kommuner og fylkeskommuner før de ble 

statlige. Noen sykehus har vært, og er fortsatt, privatdrevet.  I perioden de to nivåene var eide av 

samme eier; fylkeskommune evt. kommune, var det felles totalbudsjett.  

Spesialisthelsetjenestene er fra 2002 styrt av statlige eide regionale helseforetak, med flere 

”datterforetak” i form av lokale sykehus.  Nasjonale sentre ligger til ulike regionale foretak, hvor av 

flest er plassert i RHF Helsesørøst, men andre som for eksempel brannskadeavdelingen på Haukeland 

er plasser der hvor kompetansen har utviklet seg over langtid – relativt uavhengig av styringsform og 

eierskap.  

Etter statlig overtakelse og dannelse av helseforetak er budsjettene helt adskilte med noe ulike krav 

til oppfølging. Det er likevel slik at kommunene også får overføring av statlige midler. 

Sykehusene blir finansiert delvis gjennom ramme finansiering og fordeling via styregodkjente 

budsjettprosesser og dels via ISF/DRG systemet ut ifra aktivitet innefor et etter hvert komplisert 

regelverk om fordeling av begrensede ressurser totalt sett. (se mer kap.4) 

Fordeling av midlene har ofte faglig dokumenterte bakgrunner, men også av politiske føringer. 

Politiske føringer er gjerne knyttet til faglige begrunnelser men kan ofte virke preget av mediefokus 

uavhengig av faglige bakenforliggende dokumenterbarhet. 

Primærhelsetjenesten har vært fylkeskommunal, men er nå vesentlig kommunal evt. noe 

interkommunalt samarbeid, men likevel delvis statlig finansiert gjennom takstsystem organisert 

gjennom HELFO( nå Hdir, tidligere via NAV) for en del tjenester fra fastlege, legevakt, fysioterapi og 

jordmor .  Kommunenes tjenester finansieres gjennom egne kommunale inntekter(skatter og avgifter 

evt. inntekt på avkastning av investeringer) og statlige rammebevilginger og evt. øremerkede 

midler.(se mer kap.4) 

Lokal politikerne er de endelige beslutningstakere i ressursfordeling, men de er likevel avhengig av 

informasjon /kunnskap formidlet fra administrasjon evt. via egne/andre kunnskapskilder. Rett 

kunnskap er nødvendig for å kunne fatte rett beslutning. Men lovverket tilsier at hver kommune er 

pålagt å ha nødvendig medisinskfaglig rådgiver.  I henhold til forvaltningsloven er kommunen også i 

all saksbehandling pålagt å innhente nødvendig kompetanse.  Problemet kan noe ganger vær å vite 

hva som er nødvendig kompetanse. 

Både de statlige og kommunale helse og omsorgstjenestene, inkludert medisiner har i tillegg en del 

finansiering fra egenandeler rett fra pasienten. Disse styres av retningslinjer/fastsatte takster og 

dersom totalkostnadene overskrider det på forhånd fastsatt beløp, inntrer frikortløsning for resten 

av året for pasientene. Staten overtar da kostnadene når fastsatte satser overskrides. Dette systemet 

har statlig besluttede retningslinjer og baseres på et omfattende system. De finnes også andre 

refusjonsordninger man kan søke på for å få dekket store kostnader til helsetjenester. 

 For de som ikke har økonomi til nødvendige helsetjenester kan man i tillegg søke dekket nødvendige 

helsetjenester gjennom sosialkontoret, som er kommunalt styrt. For siling av bruk av dyre og 

spesialiserte tjenester brukes en stor utstrekning av henvisning slik at man ikke uhensiktsmessig tyr 

til de dyreste tjenestene (gatekeeper). 
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Systemet er basert på en grunntanke om at alle skal ha tilgang til nødvendig helsetjenester, men at 

det skal være en terskel for å få tjenestene(blant annet ved egenbetaling og henvisningssystemer) 

slik at systemet ikke skal overbelastes i forhold de dyreste tjenestene unødvendig.  

Statlig overtakelse av sykehusene i 2002 skulle bidra til likere tilbud til alle og bedret styring. Samtidig 

ble en markedsøkonomisktekning med konkurranse mellom helseforetakene brukt som et forslag til 

styring mot bedre utnyttelse av ressurser. Det ble ikke tatt med i betraktning at så lenge det er 

mangel og økt etterspørsel etter en tjeneste, er det tilbyderne dvs. sykehusene som styrer markedet 

og kostnader, ikke kundene(pasientene). (Botten-04) 

Charlotte Haug, redaktør av Tidsskriftet for den Norske legeforening, harselerer i leder Tidsskriftet i 

vår med betydningen av markedsøkonomitekningen for norsk helsetjenester. Det fremkommer 

tydelig at også hun oppfatter markedsøkonomitekningen som styrende innen et offentlig helsevesen. 

Med begrensede ressurser inkludert mye statlig eierforhold og styring gir hun utrykk for at det 

uansett ikke er ett reelt marked slik som i det frie private næringsliv og derfor burde vært vurdert 

med annet perspektiv enn det markedsøkonomiske, konkurransestyrte.  Systemene 

markedsøkonomene bruker for å tenke bruker og tilbyder blir ulike og ikke riktig for et så styrt og 

begrenset marked som levering av helsetjenester. 

I Skottland og England har man også gitt bort fra markedsøkonomi tenkningen med tanke på å oppnå 

bedre styring  av ressursbruk  og ressursfordeling. Sintef rapport fra nov.2010 

Kommunene og sykehusene har fått noe øremerkede midler til blant annet psykisk helse. Fra 2010 er 

disse øremerkede opptrappingsmidler, gått inn i strømmen av frie midler til kommunen og 

rammebevilgningene til sykehusene og styres fritt igjen. 

Kommunenes helsetilbud avhenger av administrativ og politisk styring lokalt og kan endre fra år til år 

evt. fra valgperiode til valgperiode. Men i tillegg kan statlig politisk styring påvirke helsetilbudet lokalt 

gjennom endring av fordeling av frie inntekter mellom kommunene. Asker og Bærum Budstikkes 

redaktør, Vigander har i sin blogg 050510 kalt dette for Robin Hood politikk, der Asker og Bærum 

kommune mister frie inntekter og må legge ned gode og ønskede helse- og omsorgstilbud  med mer 

pga. omfordeling av frie inntekter til andre kommuner.  Her overstyrer staten kommunens 

muligheter til langsiktigplanlegging og lokalstyring. 

Den samme regjering som omfordeler fra ”rike til fattige”, ber om å få til ulike tidligtiltak og en viss 

minimumsstandard på helse og omsorgstjenester, men tar samtidig fra de som oppnår helt eller 

nesten disse målene pengene som gjør det mulig, for så å fordele det til mindre og fattigere 

kommuner som har problemer med å få det til tross penger fordi de er så små. Denne politikken 

fører totalt sett til reduksjon i kvalitet og kan motvirke kommunes insentiv til å igangsette tiltak i tråd 

med de faglige kvalitetsmessige styringsmålene. Det virker som de som sitter ”på gjerdet” og venter, 

letter får finanser tilsendt utenfra enn de som aktivt går inn for ønsket utvikling. (også iflg Viganders 

blogg). Noe tilsvarende illustreres i Aftenpostens artikkel 131110 om finansiering av krisesentrene i 

kommunene. 

Det fremheves i samhandlingsreformen, i tidligere nasjonale føringer, i ny helse- og omsorgs plan og  

i ny folkehelse lov en del forebyggende tiltak som det er ønsket og viktig at bygges opp i fylkene og 

kommunene. Det er likevel ikke foreslått samtidig gode finansieringsordninger som man vet kan 
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virke. Det kan her se ut som staten, som eier av statlige helseforetak, pålegger kommunen å bruke 

mer resurser på forebyggende helsetiltak for å redusere veksten i statlige helsetjenestekostnader.  

Det er selvsagt felles interesse og samfunnsnyttig, med forebyggende tiltak som gir flere gode leveår 

(Qualy= matematisk utregnet variabel for utregning av vunnen kvalitetsjusterte leveår). Det 

etterlyses likevel en vilje til å flytte ressursene med oppgavene. Selv om mer penger til kommunene 

er foreslått gjennom kommunens medfinansieringsordning, vil mengde alvorlig syke som trenger 

sykehushjelp veldig raskt forhindre at det er ressurser igjen til forebygging.    

Eierforholdet for helseforetakene var tenkt å gi større likhet, eierforhold i kommunen er skapt for å gi 

mulighet til lokale variasjoner - hvilket kan være selvmotsigende i alle fall uten god samhandling og 

felles mål og verdier /faglige retningslinjer som styrende. 

De egentlige eier er innbyggere dvs. bruker og mulige bruker av helsetjenestene. I Norge er det i liten 

grad brukere med i retningslinje arbeidet frem til nå, men det arbeids med å få de med i økende 

grad. I Norge som i andre land, forsøke å få med folkevalgte inn i styrene for foretakene. I kommunen 

er det lokalpolitikerne som eier og styrer, mener avhengig av en god administrasjon ledelsemessig og 

faglig, i styringen av ressursene og finansieringen av helsetjenestene og andre tjenester som påvirker 

helsen. 

3.1.4 Samhandling – mulighet til og  krav om samhandling som styringsfaktor 

Samhandling i fokus i nye planer og statlige føringer. Det er ønsket økt grad av samhandling både 

mellom nivåer i helsetjenesten og overfor andre instanser for bedret effektivitet og kvalitet på 

tjenestene. 

Samhandling mellom nivåene har et klart hovedfokus i den initiale planen knyttet til 

samhandlingsreformen. I siste utkast til Helse- og omsorgsplan er også samhandling og samvirke, 

mellom helse og sosial tjenester, med felles helse og sosiallov og med en ekstra folkehelselov i tillegg. 

Samhandling mellom fastlegene og kommunehelsetjenestene for øvrig er fundert i få og til dels litt 

uklare avtaler som det nå er satt mer fokus på både gjennom undersøkelser og gjennom 

samhandlingsreformen slik den ble godkjent av regjering i mai i år og i videre planer.  

Samhandling mellom andre instanser som skole, PPT og barnevern opp mot 

spesialisthelsetjeneste(og dels primærhelsetjeneste) er omtalt i NOU2009-22. Høringen er i litengrad 

bygget på helsefagpersoners medvirkning, og mer på de andre involverte instanser og påpeker blant 

annet ønske om endringer og forenklinger i silings- og henvisings- rutiner for barn og unge i tillegg til 

ønsker om ytterligere justeringer av lovverk for flere instanser. NOU2009-22 er ikke referert i ny 

forsalg til ny nasjonal helse- og omsorgsplan, men begge har fokus på samhandling og lovverk som 

medvirkning til samhandling i større grad. 

 Adskilte budsjetter og lovverk kan fort føre til mye tidsspille på å diskutere hvem som skal slippe å 

gjøre/betale for oppgaver. Tydelige lovverk og mer fokus på totalkostnadene forsamfunnet som 

styrende faktor vil kunne gi mer effektive tjenester. Det er likevel påpekt at silingsfunksjonen 

(”Gatekeeper”) mellom første og annen linje helsetjenester i noen sammenhenger fører til billigere 

tjenester og mindre overforbruk av spesialisthelsetjenester. (T.P. Hagen m.fl. forelesere på MAH 

studiet 2004/05.). Dette fordrer nok at det er finansieringsordninger som gir primærhelsetjenesten 
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fordeler av å behandle selv.  Slike finansielle faktorer er det for fastlegene, men i mindre grad i pleie 

og omsorgssektor og forebyggende helsetjenester som er kommunalt rammefinansiert.  

I den samhandlingsreformen og videre planer knyttet til denne er det forslått slike finansielle 

insitamenter ved kommunalmedfinansieringsordning.  Bare omtalt i runde former og har flere 

utfordringer(se kap. 7) knyttet til å få dette virkemidlet til å fungere sammen med mål om likhet. 

Det er likevel et eksempel på at krav om samhandling i seg selv og også når den støttes med mer 

felles lovverk som styrer ansees å måtte suppleres med finansieringsordninger og sterkere finansielle 

virkemidler enn tidligere* for å antas å virke. 

*(Eksempel på eksisterende er krav til kommunene om å betale for ”utskrivningsklarepasienter”) 

 

3.1.5 Mål som overordnet styringsfaktor 

Et mål som styringsfaktor må følges av hensiktsmessig verktøy/forsalg til virkemidler til å nå målet. 

(Iversen , -04) og selvsagt klare eksplisitte mål.  

Det fremhves at strategiske mål må være ; relevante, konsistenete, kontrollerbare, enkle og målbare. 

(Tveiten -04) 

Målene kan være av medisinsk karakter- uavhengig av kostnader, eller av økonomisk karakter. I noen 

sammenhenger brukes økonomiske analyser som kost-nytte i relasjon til å vurdere om man ønsker å 

bruke ulike metoder for å oppnå medisinske mål eller hvorvidt et tiltak faktisk bidrar til å oppnå mål. 

(Iversen-04) 

Overordnede politiske mål for helsetjenesten er både likhet, tilgjengelig het og effektivitet innen for 

begrensede rammer.  Dette er både økonomiske og medisinsk relaterte mål. 

Hvilke finansieringsordninger som kan brukes som verktøy for ulike målsetninger diskuteres videre i 

kap. 4., men det er klart at ulikeheter i finansiering og retningslinjer vil være utfordring for å oppnå 

likhet. 

Rammebegrensninger vil gi et behov for å prioritere blant de som skal få tilbud. Det vil ikke alltid 

være forenlig med likhet og tilgjengelighet.  

Tross likhet/likeverdighet som et overordnet mål er grunnlagstanken om lokale tilpassinger og 

selvstyre så sterk at det gir store variasjoner i tilbud lokalt i primærhelsetjenestene. Noen 

tilpassninger er tilsiktet, andre kan være tilfeldige og helt utilsiktet ved for eksempel manglende eller 

feil informasjon til beslutningstakere, stor geografiske eller ressursmessige forhold som er vanskelig å 

utjevne. 

Med ulik befolkningssammensetning vedrørende alder og behov, vil det selvfølgelig være behov for 

lokale tilpassninger. 

For en kommune med større prosentandel ungdom og lavere andel eldre vil ha et større behov for å 

kanaliser en større andel av inntekten til bruk av gode tiltak for barn og unge enn på  eldre. Mens en 

kommune mange gamle og få unge vil kunne ha det motsatte behov.  
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Slik lokalstyring er ønsket og nødvendig.   Likevel er forskjellene i hvordan pengene er fordelt intern i 

kommunene langt mer komplisert enn som så og gir til dels store forskjeller i type tilbud og tiltak i de 

ulike kommunene. Dette kan være ulike politiske føringer men også ulike kunnskapsmengder samt 

praktiske forhold knyttet til størrelse, beliggenhet, tilgjenglighet av fagfolk og tilgjengelighet av 

statlige og private aktører for øvrig. 

Nytt forslag til helse og omsorgsplan og nye lovforslag tar i stor grad hensyn til lokalt selvstyre i 

kommunen fortsatt, tross klare felles mål om likhet. 

Det er tenkt å legge større grad av kvalitetsindikatorer til grunn og mindre grad av statlig direkte 

finansiering, men mer finansiering i rammene knyttet til kommunens egen styringsrett. Med kun 

retningslinjer som verktøy for å nå målet vil finansieringsforskjeller og lokale forskjeller i utfordringer 

fortsatt gi mulighet for store ulikheter. 

 

3.1.6 Sammenlikningstall som styringsdata 

Det er jobbet mye med DRG(Diagnose Relatert Gruppering) i mange land(se kap.4) som registrering 

av aktivitet. Mange land  bruker dette i styring generelt og ofte i sammenheng med innsatsstyrt 

finansiering (ISF), som grunnlag for utbetalinger til sykehusene.  

For å sammenlikne og kartlegge hvordan finanser og ressurser brukes i et land med 443 kommuner 

parallelt med et statlig system er det laget ulike systemer aktivitet og resursbruk for registering av i 

tillegg til ISF og DRG, som KOSTRA og IPLOS.  

KOSTRA bygger på data innsamlet via kommuners(og andre organers) innmelding til Statiskisk 

sentralbyrå, som så bearbeider dataene i tabeller og grafer vi kan slå opp i. Dette gir også grunnlag 

for folkehelseprofiler for ulike kommuner og områder.  

IPLOS er et system for registrering av pleietjenester utarbeidet av Hdir. Det er store ressurser allokert 

til dette arbeidet i Hdir og dataene er planlagt som del av KOSTRA systemet. 

Sammenlikningstall for kommunene i KOSTRA er av mange kommuner brukt som styringsparametre, 

til tross for at det er godt kjent at disse har mange feilkilder ved forskjellig registreringspolitikk og 

ulike organisering som automatisk fører til ulike tall på hvor og hvordan ressurser brukes. KOSTRA gir 

lite kvalitetsdata og mye ressurs og økonomi data i relasjon til for eksempel innbygger tall ulike 

grupper innbyggere(aldersgrupper) med mer. 

 IPLOS data i omsorgstjenester for type tjenester ut i fra registrerte behov. Dette systemet er også 

bekjent å ha mange feilkilder og foreløpig å være lite valide som styringsdata men begge 

datasystemene er under utvikling slik som DRG systemet er.  

Data fra NOKLUS fra fastleger som har sendt inn til sammenlikning i NOKLUS systemet er mindre 

kjent. NOKLUS er et kvalitetssystem for laboratorietjenester som også omfatter laboratorietjenester i 

sykehjem og andre kommunale enheter. 

I forslaget til ny helse og omsorgsplan som er på høring er det foreslått å bruke kvalitetsindikatorer i 

større grad overfor fastlegene. Det er tenkt at kommunene skal ha ansvaret for å følge opp dette. I 

forslaget til ny plan diskuteres det å gi mindre finansiering gjennom diagnoserelatert/ 

prosedyrerelaterte takster, og isteden ha større andel gjennom pr.capita. Finansieringen blir da 
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mindre aktivitetsbasert, men er tenkt fulgt opp i større grad med kvalitetskontroll. Det er ikke 

spesifisert nærmere hvordan.  

Sammenlikning med andre land er en annen måte å sjekke hvordan Norge leverer og finansiere 

helsetjenester på, men dette er like krevende som å sammen likne de 443 kommunen i Norge. De 

ulike landene styrer helsetjenestene ofte veldig ulikt både på makro og mikro nivå, og har, som 

Norge også ofte ulikheter innen for landet i hvilke styringsformer og styringsparametere som brukes. 

Det er likevel slik at DRG eller liknende system brukes til styringsinformasjon og en del til finansiering 

i mange vestlige land. (Sintef rapport nov 2010). Det er  mulig å se på noen mål for helse opp mot 

mengden finansiering brukt for å oppnå disse målene uten å bruke system som grunnlag for 

finasiering.. 

 

3.2 Ressursbruk/finansiering vs måloppnåelse i Norge og andre land 
Norge har høy levestandard og bruker mye penger på helse, men mange spørsmål om hvorvidt man 

bruker økonomien effektivt og i tråd med ønsket prioritering. I slike diskusjoner kan det være nyttig å 

sammenlikne noen fakta tall med andre land, både land som er veldig forskjellige og land som er mer 

like Norge. 

Norsk helsevesen har en vesentlig andel av Norges BNP. Selv om mange land har noe større andel av 

BNP enn Norge, har Norge en av de aller største andelene penger pr. capita for helsetjenester. Noe 

kan forklares med et ønske om å ha et godt utbygd og tilgjengelig helsevesen for alle. For å oppnå 

dette må man ta med at Norge er et tynt befolket land, over stort areal som gjør transport behov og 

små enheter for vaktberedskap til et system med høyere kostnader.  Andre forklaringer som 

fremheves i media er dårlig organisert og byråkratisk helsevesen, en vilje til å prioritere penger til et 

offentlig helsevesen og et samtidig relativt stor privat /halvprivat marked for helsetjenester som står 

for en god andel av kostnadene. 

Sykehusene skal i stadig større grad være effektive ”behandlingssteder”, mens pleie vesentlig skal 

foregå i kommunene evt. på sykehoteller, bl.a. av hensyn til at dette ansees som mer 

samfunnseffektivt/samfunnsøkonomisk bedre også jmfr.  samhandlingsreformen.  

Likevel er det slik at legen utgjør stadig mindre andel av de ansatte på sykehusene - langt under 10% 

av alle ansatte noen steder. Til tross for at mange klinisk ansatte leger opplever at stadig større andel 

av deres tid brukes til administrasjon, dokumentasjon og møter, er det samtidig slik at 

andelen/antallet administratorer i sykehusene for lengst har oversteget antall leger, og  det øker. IKT 

satsningen ansees å ha en stor andel av dette, men også et økende krav til kvalitet og 

dokumentasjon.  Det er uansett ikke tvil om at mye penger i sykehus og kommuner går med til 

administrering. 

I tillegg har vi et stort antall ansatte helsebyråkrater i regionale helseforetakene, i kommunene, 

fylkene, Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet, Helsedepartementet, Folkehelseinstituttet, 

Mattilsynet, Statens strålevern, Legemiddeltilsynet, NAV osv.. En god del av  gjør arbeider som er 

klart nødvendige støttetiltak for klinikere; forskning, klinisk rettet oppklaring og overvåkning, og 

utforming av gode retningslinjer og finansieringsordninger.  
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Likevel, når man ser på andelen ressurser som går med til administrasjon og ikke minst 

omorganiseringsprosesser opp mot andelen som faktisk går med til utredning og behandling, er det 

naturlig å spørre om et ikke denne andelsfordelingen bør revurderes for mer effektiv utnyttelse av 

helseressursene?   

Også i andre land er det helsebyråkrater - selv de med langt færre kroner pr innbygger til helse i 

nasjonalbudsjettene. 

I en sammenlikning av hvilke faktorer som faktisk betyr noe for helse/folke helse i en befolkning er 

det gjort en sammenlikning som viser at legetettheten av allmennleger pr 1000 innbyggere har sikker 

betydning(T.P.Hagen -04). Mengden ressurser på sykehus i området har mindre betydning. Flere 

andre ikke helsetjeneste relaterte faktorer har betydning for helse. Spesielt har en økning BPN(Brutto 

Nasjonal Produkt) betydning for folkehelse samt tilgjengelig arbeid og miljøforhold som luftkvalitet 

og tilgang til rent vann. Livstils faktorer som alkoholkonsum  og overvekt har også vesentlig ebtyding 

(T.P. Hagen -04) 

Sammenlikning Norge – India  

INDIA i tall 2005(2003)

 Total population: 1,065,462,000

 GDP per capita (Intl $, 2002): 1,568

 Life expectancy at birth m/f (years): 
60.0/63.0

 Healthy life expectancy at birth m/f 
(years, 2002): 53.3/53.6

 Child mortality m/f (per 1000):
85/90

 Adult mortality m/f (per 1000): 
283/213

 Total health expenditure per capita
(Intl $, 2002): 96
Total health expenditure as % of
GDP (2002): 6.1

Figures are for 2003 unless indicated. 
Source: The world health report 2005

NORGE i tall 2005(2003)
 Total population: 4,533,000

 GDP per capita (Intl $, 2002): 35,533

 Life expectancy at birth m/f (years): 
77.0/82.0



Healthy life expectancy at birth m/f 
(years, 2002): 70.4/73.6

 Child mortality m/f (per 1000): 4/4

 Adult mortality m/f (per 1000): 96/58

 Total health expenditure per capita (Intl $, 
2002): 3409
Total health expenditure as % of GDP 
(2002): 9.6

Figures are for 2003 unless indicated. 
Source: The world health report 2005

                 

Norge og India er to veldig forskjellige land, særlig i størrelse og antall innbyggere, men også i hvor 

mye ressurser som brukes pr. capita (pr. innbygger) til helse. Konsekvensen er også tydelig: Særlig 

barnedødeligheten, som er noe mer enn 20 ganger høyere i India enn Norge, samt en levealder som 

er nesten 20 år kortere i India enn i Norge.  Norge har da også brukt nesten 20 ganger så mye av sitt 

GDP(Brutto nasjonal produkt; BNP) pr capita . 

India har satt seg fremtidsrettede mål for sitt helsearbeid videre i å redusere spedbarnsdødelighet, 

mødredødelighet og  øke gjennomsnittlig levealder(WHO og forelesninger av  indisk helsebyråkrater 

og helsepersonell gjennom eget studieopphold i India vår 2005).  

Dette har India oppnådd i økende grad det siste tiåret. Spedbarnsdødeligheten i India har sunket fra 

nær 90 pr 1000 i 2002 til 70 pr 1000 i 2007(kilde, WHO) og er fortsatt fallende. Mao et klart mål som 

er nådd med den finansiering og de tiltak som er igangsatt.  Selv om andelen offentlig helsetjenester 
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øker, er den aller største finansieringskilden for helsetjenester uansett privatfinansiert med 

egenbetaling og ikke så stor grad finansiert av offentlige midler. Selv offentlige helsetjenester 

forventer en stor grad av egenfinanser for tjenestene.  Likevel har det offentlige helsevesen lykkes i å 

oppnå stor forbedring med enkle og billige tiltak nær der befolkningen bor som like viktige 

prioriteringsområder som dyre offentlige sykehus. Det er disse billige enkle forebyggende tiltak innen 

hygieneundervisning, fødselshjelp og lettere tilgang på billige medisiner og enkle behandlinger som 

har gitt de store utslagene jmfr.  betydning av allmennlegetjenester pr 1000 innbygger beskrevet i 

forrige kapitel.   

For Norge fremkommer ikke utfordringene for folkehelsen like mye i tallene til WHO; Spedbarns 

dødelighet har holdt seg lavt og til og med sunket fra 4 til 3 promille. Levealderen er høy og har ikke 

vist noen drastiske endringer(kilde, WHO). 

Andelen av bruttonasjonalprodukt som går til helse i India har sunket fra 6.1 til 3,7(kilde, WHO) i 

samme periode som spedbarnsdødeligheten i India har sunket. Det kan være utrykk for en 

finansiellvekst på andre områder(økt total BPN) som samtidig blir helsetjenester og befolkningen til 

gode i form av styrket økonomi. Stryket økonomi totalt sett gir også ofte flere arbeidsplasser og økt 

helsemessige fordeler i befolkningen.  

I  Norge har iflg tall fra WHO, andelen av brutto nasjonalprodukt som brukes til helse sunket litt 

samme periode fra 9,4 i 2002 til 8,7 i 2007(kilde WHO) Det kan som for India ha sammenheng med 

vekst i andre næringer mer enn reduksjon i andel kroner brukt på Helse. Sett i et større 

tidsperspektiv er andelen av BNP(GDP) som brukes på Helsetjenester i Norge  i 2007 og 2008(8,6%) 

likevel større enn i 1990 (7,8%) og 1980 (6,4%)-kilde høringsgrunnlaget for Nasjonal helse og 

omsorgsplan(2011-2015) . Dette brukes som grunnlag for å vise at det er behov for å bremse 

veksten i denne sektoren. 

Mange land med ”vestlig standard” bruker større andel av BNP(brutto nasjonal produkt )på helse. 

Likevel er Norge fortsatt høyere i kroner pr innbygger en de aller fleste.  

USA, Canada og Australia ligger høyere i andel BNP Helse enn Norge, med USA som den klart 

høyeste. Og når det gjelder mengden kroner brukt på helse pr capita er det få andre land enn USA 

som kan konkurrerende med Norge. USA er klart høyest (tall fra WHO i 2006) med over 5000 us$ pr 

capita med ca 3500 pr capita i Norge. Likevel har Norge klart høyere levealder enn USA og lavere 

barnedødelighet.  

CUBA derimot har kun ca 250 us$ pr capita dvs. mindre enn 10% pr capita i utgifter sammenliknet 

med Norge, og likevel høy levealder og relativt lav barnedødelighet.  

Også andre land som Sverige har lavere forbruk pr capita (ca 2500) enn Norge, uten å komme 

dårligere ut på levealder og spedbarnsdødelighet. Dette kan tyde på at organisering og bruk av 

finansene internt kan gi ulike resultatene enn selve mengden finanser totalt sett. 

Dette kan tyde da også på at Norge bruker mer på helse enn Sverige uten å få mer helse knyttet til 

levealder og spedbarnsdødelighet. Også ”sykelighet” målt i sykmelding og arbeidsuførhet er større i 

Norge enn Sverige, men i Sverige har man et større andel på sosialtjenester/arbeidsledighet enn i 

Norge(møte  ref NAV). På selvrapportert trivsel og levekårsundersøkelser kommer Norge godt ut.  
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Av utfordringer vi har, er det viktig å merke seg at tross gode levekår har WHO utrykt bekymring 

over den store andelen selvmord særlig blant yngre mennesker i Norge og at overvektfor oss som 

for andre er den største og økende helseutfordring definert av WHO pt.  

Norges utfordring kan da være hvordan prioritere å bruke helsekronene slik at vi opprettholder de 

gode tallene og samtidig forbedre de dårlige områdene våre. 

Prioriteringer av helsekroner forbindes ofte med prioritering mellom ulike sykdomsgrupper og 

alvorlighetsgrader men kan kanskje i like stor grad omhandle hvordan vi prioriterer andelen finanser 

mellom byråkrati og praktisk utførelse eller i hvilke grad det lages finansielle insentiver for å få til 

tidlig og billigere intervenering i stedet for dyre (og sene) teknisk kompliserte tiltak.  

Sitat fra ”prioritering i primærhelsetjenesten”(IS 1453): Prioritering er stadig mer utfordrende fordi 

gapet mellom muligheter for tiltak og begrensningen i ressurser øker. Prioritering handler om 

økonomiske utfordringer og politiske og faglige valg. For å prioritere bedre kreves det både bedre 

dokumentasjon av medisinske tiltak, bedre rammeverk for prioriteringsarbeidet og åpne diskusjoner. 

Ham og Coulter (2001) har tatt til orde for at både fagfolk og politikere må delta, og 

prioriteringsbeslutninger må være transparente og forsvarbare for å oppnå legitimitet for de valg 

som gjøres. Prioriteringsmessige beslutninger er ikke til å unngå dersom man skal oppnå rettferdig 

fordeling av helsetjenester. I praksis vil prioritering involvere bruk av både uttalte/ vedtatte og skjulte 

kriterier, og resultere i at marginale helsetjenester ikke tilbys. 

Helsedirektøren åpnet for en tydeliggjøring av denne  prioriteringsdebatten i Aftenposten i mai i 

år(2010) og –iflg leder i Dagens medisin 100610, var dette i tråd med  tidligere politiske antydninger 

fra nåværende helseminister Strøm –Eriksen, selv om helseministeren i etterkant av Aftenpostens 

artikkel hadde behov for å tone ned de tydelige forslagene i hvem som skulle nedprioriteres. 

Det er i flere år vært arbeidet med å finne gode finansiering systemer som påvirker og underbygger 

driften av helse tjenesten i ønsket retning (se  kap. 4). Erfaringer fra ulike deler av helsevesenet fra 

årtusen skiftet til nå har gitt grunnlag for å diskutere hvordan dette best skal gjøres. De siste årene, 

særlig fra 2005, er det arbeidet mye med å lage gode, kunnskapsbaserte nasjonale faglige 

retningslinjer og prioriteringsveiledere innen mange fagområder(Kap 6). 
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4 Finansieringssystemer  
Finansieringssystemene er som nevnt virkemidler til fordeling av ressurser. Eier fordeler ressursene 

etter ulike systemer til ”produsenten” for å oppnå nødvendig tilbud til ”pasienten”.  Pasienten er 

som regel en eier eller med eier i systemet, enten gjennom en kollektiv forsikringsordning som i 

Norge eller ved forsikringsavtale individuelt.                                  

4.1 Finansieringssystemer generelt 

4.1.1 Ulike typer finansieringsordninger for helsetjenestesystem  

(Hentet fra deleksamen i helseøkonomi masterstudiet HADM 2005 av Irene Teslo, med justeringer tilpasset 

2010) 

Med ”helsetjenestesystem” menes system for finansiering og levering av helsetjenester 

Regulerende myndighet/forsikringsselskap 

 

 

                       Pasienten                            Tjenesteprodusent 

 

Når man beskriver forskjellige helsetjenestesystemer på verdensbasis, bruker man begrepet 

”forsikringsordninger”. Ulike land har ulike modeller for forsikringsordninger; dvs. ulike ordninger for 

pengestrømmer og hvem som finansierer hva. 

Norge har obligatorisk helseforsikring for alle innbyggere via skattesystemet.  Et kollektivt 

forsikringssystem. Det er i tillegg mulig å tegne private helseforsikringsordninger private 

forsikringsselskaper, hvor man forsikres som privatperson eller via arbeidsgiver.  

Den norske statlige obligatoriske ”forsikringsordningen” av spesialisthelsetjenesten har gjennom de 

siste 30 år benyttet ulike finansieringsordninger; 

- først et retrospektivt system (også kalt kurdøgnsprisippet),  

- deretter et prospektivt rammebasert alene,  

- for senere å kombinere det prospektive, rammebaserte systemet med prospektivt, 

aktivitetsbasert(ISF) og i tillegg øremerkede tilskudd, med variasjoner i vektleggingen mellom 

disse ulike delene.  

Finansieringsordningen har variert med hvilke nivåer/ organisering den har blitt fordelt igjennom, 

bl.a. ved tidligere vesentlige fylkeskommunalt styrte sykehus til den nåværende ordning med 

organisering av all spesialisthelsetjenesten i statlige foretak.  

Primærhelsetjenesten i Norge, har på samme måte variert noe i finansieringsordninger, der det også 

i en periode tidligere var mer rammebaserte finansieringsordninger (flere fastansatte primær leger 

bl.a.) enn nåværende ordning med en blanding av per capita tilskudd, aktivitetsbasert finansiering 

(via RTV) og egenbetaling fra brukere (egenandel). 
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Vi kan uti fra begrepene retrospektiv vs. prospektiv og aktivitet vs. ramme, sette opp følgende 

skjematiske modell for finansieringssystem (fritt etter T.P. Hagens forelesning. Høst-04);(se neste side) 

 Retrospektiv Prospektiv 

Aktivitetsbasert 1 3 

Ramme  2 

 

Med rammebasert finansieringssystem menes at tjenesteyterens aktiviteter ikke reflekteres i 

inntektsnivå, mens med aktivitetsbasert finansieringssystem reflekterer variasjoner i aktivitet i 

inntekten.( forelesningsnotater T.P.Hagen)  

Prospektiv finansiering er pris og budsjett bestemt på forhånd, ex ante. Dette gjelder også ISF / DRG 

systemet, fordi prisen pr. diagnose er satt på forhånd og ikke gjenspeiler de faktiske utgiftene, selv 

om utbetalingen skjer i ettertid.  

Ved retrospektiv finansieringsordning legges tilbydernes faktiske kostnader helt eller delvis til grunn 

for finansiering.  ISF/DRG systemet er som nevnt over en form for retrospektiv ordning men ikke helt 

i og med at satsen er satt på forhånd. 

I NOU 2003:1 kap.6 beskrives dette som om inntektene er avhengig av ”realiserte kostnader”(= 

retrospektivt) eller ” forventede kostnader” (prospektivt). 

De ulikemodellene gir ulik risiko for eier og utøver.  

Prospektiv gir mer risiko for utøver-i alle fall så lenge andre kriterier enn økonomi ligger til grunn for 

aktivitet. Behovet for å prioritere bort noen oppgaver øker med andel oppgaver utover rammen. Er 

alle oppgavene lovpålagte eller avtalefestet at man må gjøre vil man enten få budsjettoverskridelse, 

kvalitetsforringelse eller direkte lovbrudd. 

Ulike finansieringsregimer og effekter (T.P. Hagen -04) 

typer eksempler Insentiver til 

effektivitet 

Insentiver til 

kvalitet 

kostnadskontroll 

Fastpris kontrakt Kostnads –volum 

kontrakt anbud 

sterke Svake * god 

Insentivkontrakt ISF, målestokk 

konkurranse 

Middels(+) Middels (-)* Middels( +) 

 Rammer uten mål Middels(-) Middels (+)* Middels(-) 

Kostnadsdeknings 

kontrakt 

Refusjon uten 

rammer 

svake Sterke ** svak 

Kommenatere fra oppgave skriver; *(med mindre de følges med kvalitetskrav) ** forutsetter faglig 

fokus og kvalitetskrav som grunn for refusjon, ikke bare antall. 
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I dagens helsetjenester er det en variert sammensetning i bruk av rammefinansiert og innsatsstyrt 

finansiering.  

Kommunehelsetjenesten får store rammeoverføringer og har samtidig innbygger relaterte inntekter 

til å finansiere pleie- og omsorg og forebyggende helse.  Allmennlegetjeneste, fysioterapi og jordmor 

delvis rammefinansiert og delvis retrospektivt finansiert via refusjonstakster.                                             

Spesialisthelsetjenestene har i dag 60 ramme/40 ISF, noe som har variert mellom 60/40 og 40/60 

tidligere. 

Det er diskutert og utrykt at vriding over på ramme er bedre for å få kostnadskontroll. Samtidig bruk 

av retningslinjer og kvalitetsindikatorer er tenkt som viktigere styringsparametere. 

Kvalitetsindikatorer - ofte et mål på om utført behandling i spesialisthelsetjenesten gir ønsket 

resultat, men sier ingen ting om at dersom den hadde vært behandlet tidligere ville den blitt billigere. 

Hvordan få mer over på forbygging når det alvorligste ofte blir prioritert først? 

 

4.1.2 Utvikling i valg av finansieringsordninger i Norge 

Ved å se på modellen over kan man beskrive utviklingen i bruk av ulike finansieringssystemer i Norge 

slik: 

Punkt 1 i modellen; Kostnadsrefusjon                                                                                                           

Eksempel Kurdøgnsfinansiering. I Norge fra 1945-1979, delvis refusjon av alle utgifter (retrospektivt) 

ulikt til ulike tidsperioder. 

Ad pkt 2 i modellen; Rammefinansiering                                                                                                              

I Norge fra 1980- 1997. Statlig basisbevilgning gjennom et fast beløp pr år fra staten til regionale 

helseforetak. Beløpet avhenger av demografiske variabler som alderssammensetning og andre 

faktorer som påvirker tjenesteforbruket.(NOU 2003:1 kap19.) 

Ad pkt  3.  i modellen;  Ren stykkpris på prospektivt grunnlag.                                                                     

Betyr at aktivitetene er stykkprisfinansiert, denne finnes i dag ikke i Norge i ren form når det gjelder 

spesialisthelsetjenesten, men som kombinasjon med rammefinansiering (basistilskudd og 

øremerkede midler). 

 Aktivitets basert finansiering gjaldt pr 2005 bare somatiske helsetjenester, og ikke psykiatriske 

helsetjenester, rushelsetjeneste eller forskning og undervisning. Dette er utvidet til flere diagnoser 

men gjelder fortsatt ikke for forskning, undervisning og mye av de viktige forebyggende 

helsetjenestene i kommunene. 

Innsatsstyrt finansiering i Norge baseres på en refusjon basert på det vi kaller DRG-system (Diagnose 

Relatert Grupper)(se mer kap. 4.2.3). Med dette menes at alle diagnoser har en enhetspris som RHF 
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mottar fra Staten. I dag er den på 40 % av enhetsprisen. Ved budsjettforliket i Stortinget ble denne 

vedtatt hevet til 60 prosent i 2005, slik den var de første årene med ISF ordning(fra 1997). Nå er den 

endret tilbake til 40%. Hensikten er å forhindre kostnadsøkning. 

Ramme gis på tilsvarende måte som tidligere, men reduseres like mye som stykkprisfinansieringen 

økes. Enkelte ”skjermede tilbud” som for eksempel spesialisthelsetjeneste til barn og psykisk helse, 

har det vært intensjonen å basere mer på ramme og mindre på stykkprisfinansiering. Barnediagnoser 

hadde derved oftest lavere DRG takster enn voksne da intervjuene i 2005 ble gjort. Disse lavere DRG 

takstene er uavhengig om avdelingene faktisk får større rammebevilgning eller ikke.  

DRG- taksene er justert noe senere årene, se kap.4.2.2 

4.1.3 Norge sammenliknet med andre 

Her vise kort noen sammenlikninger relatert til tidligere diskuterte forhold om finansieringssystemer 

relatert til mål , folkehelse må og ressursbegrensningsmål. 

I sluttfasen av arbeidet med oppgaven har det dukket opp en omfattende gjennomgang av 

finansieringsmodellene i Norge og 8 andre vestlige land, bl.a. 4 Nordiske(minus Island), England, 

Skottland, Canada og New Zeeland. USA og India er ikke med i denne sammenlikningen. 

USA: Under til mer offentlig styrt og finansiert helsevesen, men fortsatt mye basert på 

forsikringssystem der privat forsikring er det vanligste. Den nye helsereformen baseres på at alle skal 

ha rett og plikt til å ha helseforsikring enten privat eller offentlig. Det siste skal da finansieres med 

økte skatter, noe som er omdiskutert i USA fortsatt. 

India: Vesentlig del egenfinansiert.  Andel av BPN til offentlig helsevesen er liten, men ofte effektiv 

likevel fordi de har en helsestatus blant de store andelene fattige som kan forbedres med få 

ressurser raskt, bl.a. ved vaksiner, tilgjengelig antibiotika og opplæring i hygiene og fødselshjelp. 

England / Storbritannia har i lang tid hatt et offentlig helsevesen. Det siste året er de brukt som 

eksempel på hvordan å snu et stort og tungt system til å bli mer effektiv samtidig som kvaliteten 

øker. Det har vært økt fokus på sammenhengende helsetjenester og samhandling samt mindre 

markedstekning enn det som var en periode tidlig tidligere i dette dekadet og rett før årtusenskiftet. 

Sverige: styrer helsetjenestene mer enhetlig innen for hvert geografisk område tilsvarende Norske 

regioner eller store fylker, og en samme eier for primærhelsetjeneste til spesialisthelsetjeneste. De 

har vært kritisert for å ha lagt primærhelsetjeneste bli styrt av spesialisthelsetjenesten på en måte 

som her redusert det viktige primærhelsetjeneste på en negativ måte for folkehelsen, men dette 

vises ikke i resultatene som WHO registrerer  jmfr. Kap. 2. 

 Utdrag fra Sintef rapporten hvor det diskuteres de ulike systemer incentiv effekter;  

Incentiveffekter for ulike systemer 
I henhold til litteratur om insentiveffekter av ulike typer finansieringsmekanismer (for 
eksempel Jegers m.fl. 2002, Langenbrunner m.fl. 2009) gir retrospektive systemer 
insitamenter til aktivitets- og kostnadsøkninger, prospektive og variable system gir, så lenge 
det er kostnadsdekning på marginen, insentiv til aktivitetsøkning og kostnadsreduksjon, 
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mens prospektive og faste systemer gir insentiv til kostnads- og aktivitetsreduksjon. I denne 

litteraturen tas det (ofte implisitt) som utgangspunkt at produsentene har maksimal profitt 
som motivasjon for atferd. Dette er en snever forutsetning, i alle fall for aktører i offentlig 
sektor. Her vil andre forhold som for eksempel aktivitetsnivå, kvalitet, slakk, 
interesserepresentasjon, prestisje, størrelse, selvoppholdelse og risikoaversjon kunne være 
like relevante motivasjonsfaktorer (Newhouse 1970, McGuire 1985, Mueller 1989, Wintrobe 
1997). Det vil også kunne være motstridende målsettinger innad i, for eksempel er sykehus. 
Generelt vil det være vanskelig å gi entydige vurderinger av insentiveffekter i ulike 

finansieringssystemer uten å kjenne hva som motiverer aktørene i helsetjenesten, både på 
sørge for-nivået og i produsentleddet. Vurderingene i avsnittene nedenfor må leses i lys av 
dette. 
21 Siden 

 Kostnadseffektivitet 
Aktivitetsbaserte systemer gir insentiv til å redusere kostnadene per aktivitetsenhet. En 
måte å se dette på er å anta at sykehusene vil ønske høyt nivå på behandlingsaktivitet og på 
det vi kan kalle k-aktiviteter. K-aktivitetene vil være kostnadsdrivende og kan være 

kvalitetsfremmende tiltak, kompetanseheving, osv. Med aktivitetsbasert finansiering vil det 

bli relativt rimeligere å øke aktiviteten og relativt dyrere å øke k-aktivitetene. Dermed vil vi 
vente at kostnaden pr aktivitetsenhet går ned, med andre ord at kostnadseffektiviteten øker. 
Med (felles) DRG-priser basert på gjennomsnittskostnader vil også sykehus som har høyere 
kostnader enn gjennomsnittet pådra seg underskudd (Jacobsen 2010). 
Insentiveffektene av ulike finansieringssystem avhenger altså av hva som motiverer 
produsenten. Aktivitetsbaserte systemer gir eksterne, finansielle insitamenter til økt 

kostnadseffektivitet som ikke ligger i systemer med faste rammer. Egenskapene til systemet 
vil også påvirkes av eierskap og kontraktsform, og i hvilken grad underskudd/overskudd må 
dekkes inn/kan beholdes av produsentene (hvem bærer økonomisk risiko). Et prospektivt 
system vil i utgangspunktet virke effektivitetsfremmende. Et retrospektivt system vil virke 
motsatt; ingen insitamenter til å holde igjen på kostnadene så lenge de dekkes (Newhouse 
1989). 

 

Aktivitetsnivå/tilgjengelighet 
Aktivitetsbaserte systemer gir insentiv til aktivitetsøkning, så lenge marginalinntekten er 
større enn marginalkostnaden. Hvorvidt dette gir høyt aktivitetsnivå og dermed god 

tilgjengelighet samlet sett avhenger av størrelsen på enhetsrefusjonen. Dersom 
enhetsrefusjonene er ”høy” så vil det stimulere til høy aktivitet og også til potentielt 

overforbruk av sykehustjenester (Newhouse 1989). Rammefinansiering gir ikke isolert sett 
insentiv til aktivitetsøkning, og uten nærmere spesifikasjon av forventet aktivitetsnivå vil det 
kunne bidra til (for) lavt aktivitetsnivå. Retrospektive systemer har egenskaper som generelt 
sett bidrar til høy aktivitet og god tilgjengelighet i og med at påløpte kostnader refunderes, 
og slik sett legges det til rette for etterspørselsdekning. 
I tillegg til dimensjonene fast/variabel og prospektiv/retrospektiv vil hva som refunderes 
også ha betydning for insentivegenskapene ved finansieringssystemet med hensyn til hvilken 

type aktivitet som stimuleres. Et system som refunderer antall besøk/innleggelser (f eks 
DRG-systemet) vil ha insentiver til å øke antall besøk/innleggelser og redusere kostnadene 
per besøk f eks gjennom antall og type tjenester som utføres, eller gjennom redusert liggetid 
og flere innleggelser per pasient. Et system som refunderer antall dager vil ikke ha sammen 
insitament til å korte ned liggetiden som et system basert på antall opphold. Refusjon av 
utførte tjenester (fee-for-service) vil ha insentiver til å øke produksjonen av refunderte 
tjenester og redusere andre kostnader relatert til tjenestene (tidsbruk, materialer). Et 

system med budsjetter uten spesifikke aktivitetskrav, f.eks. befolkningsbaserte systemer, vil 

kunne gi insitament til lavere aktivitetsnivå for eksempel gjennom å begrense antall innleggelser. 
Tilgjengelighet til helsetjenester har, når finansieringen og organiseringen av tjenester er 
regionalisert eller desentralisert, også en geografisk dimensjon. Utforming av 
finansieringsmodellen for sørge for-nivået vil ha betydning for den geografiske fordelingen av 
ressurser, og kan på ulike måter omfatte mekanismer som tar høyde for regionale forskjeller 

i behov og produksjonskostnader. 
 

 Kostnadskontroll 
I prinsippet vil et system med rammefinansiering gi god kostnadskontroll. Et aktivitetsbasert 
finansieringssystem vil være mindre forutsigbart fordi systemet stimulerer til aktivitetsøkning 
og dermed også gir dårligere kontroll over de totale kostnadene. Retrospektive finansieringssystem 
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gir få insitamenter til kostnadskontroll. 

Dersom det gis tilleggsbevilgninger ved kostnadsoverskridelser (alternativt økte rammer 
påfølgende år), vil et rammesystem i praksis være variabelt/retrospektivt. Beslutningen om 
tilleggsbevilgninger vil ikke være institusjonalisert, men begrunnes særskilt fra gang til gang. 
36 
Dermed frikobles den faktiske kostnadsutviklingen i noen grad fra egenskapene til 
finansieringssystemet. 
I utgangspunktet vil vi altså anta at aktivitetsbasert finansiering gir dårligere kostnadskontroll 

enn rammebudsjettering. Det er imidlertid to forhold som kan modifisere dette noe. 
For et første kan aktivitetsbasert finansiering bidra til demping av kostnadsvekst gjennom 
bedre kostnadseffektivitet, for det andre kan aktivitetsbasert finansiering kombineres med et 
aktivitetstak, og dermed likestilles med rammebudsjettering. Variable systemer som 
refunder tjenester er trolig mer ekspansive enn systemer som er case-basert 
(Langenbrunner m.fl. 2009) 

I hvilken grad finansieringssystemet bidrar til kostnadskontroll vil avhenge både av hvordan 
sørge for-nivået finansieres og hvordan produksjonsleddet finansieres. Et system kan basere 
seg på rammefinansiering av sørge for-nivået og samtidig ha aktivitetsbasert finansiering av 
produksjonsleddet. I utgangspunktet skal da de totale kostnadene på nasjonalt nivå være 

bestemt, og slik sett gi god kostnadskontroll. Graden av kostnadskontroll vil imidlertid 
avhenge av både hvordan sørge for-nivået håndterer kostnadsvekst hos 
tjenesteprodusentene, og i hvilken grad de vil være i stand til å velte en eventuell 

merkostnad over på et høyere nivå. Igjen vil det altså være slik at graden av styring vil være 
vel så viktig for evnen til å kontrollere kostnadene, som selve utformingen av 
finansieringssystemet. 

I Norge er det fokusert en del på prioriteringsverktøy og retningslinjer som medvirkende 

styringsverktøy; 

Sitat; (Hdir);Et tidlig forsøk på systematisk prioritering var Oregon-modellen, med rangering av 

helsetjenester innen Medicaid og eksklusjon av tjenester med liten nytteverdi. Allerede der valgte 

man å bruke kombinasjonen ”tilstand-tiltak” som prioriteringsobjekter. Siden har mange andre land, 

mellom annet Norge, Sverige, Finland, Nederland, New Zealand, Israel og England forsøkt forskjellige 

strategier for prioritering av helsetjenester. Ingen strategi har så langt vist seg som bærekraftig 

prioriteringsmetode. Oregonforsøket, som ga prioritet til 565 av 696 tilstand-tiltakspar i 1994, er 

utvannet slik at de fleste tjenestene nå dekkes av Medicaid. Nederland og New Zealand har arbeidet 

med evidensbaserte nasjonale retningslinjer som grunnlag for prioritering. Norge var tidlig ute med 

teoretiske vurderinger av prioritering og et etisk rammeverk på makronivå (Lønning I- utvalget: NOU 

1997:18), men ideene ble ikke overført til praktisk anvendelse på meso- og mikronivåene (fylker/ RHF 

og sykehus/ HF) inntil revisjonen av Pasientrettighetsloven i 2004. 

Det har vært arbeidet med å lage ulike systemer for prioritering som så kan understøttes med 

finansiering som bygger opp under dette (kap. 6). Likevel ser vi at finansieringsordningen i dager 

bundet mer av reelle kostnader som er dokumentert retrospektivt enn av mål og ønskede 

prioriteringer for hva vi ønsker å oppnå i fremtiden.  

For å forstå dette nærmere og å tenke på mulig endringer beskrives finansieringssystemene slik de er 

i dag nærmere videre i oppgaven. 
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4.2 Finansieringssystemer for spesialisthelsetjenesten i Norge 

4.2.1 Rammefinansiering 

Rammefinansiering sikre en basisfinansiering uansett aktivitet. Prioriterte tjenester som det er tenkt 

”skal leveres uansett” har tradisjon for å være rammefinansierte. I kap.5 ser vi at det virket motsatt 

når det ble budsjettinnstramming i 2002-03 på de statlige helseforetakene.    

Fordeling av ramme /ISF er nasjonalt sett, forsøkt å balansere behovet for kostnadseffektivitet og 

kostnadskontroll. Ramme finansieringen fungerer tydeligere som styringsfaktor når den følges av 

eksplisitte krav til ytelse og øremerking av midler.  Ramme finansiering i spesialisthelsetjenesten har 

krav som følger med ”sørge for ansvaret” ang øyeblikkelig hjelp, hvor risikoen ligger på utfører, og 

ved gode forklaringer ofte blir refundert i etter tid.  Kombinert med øremerkede midler og 

kvalitetskrav gir føringene i det årlige ”bestillerdokumentet ” og kravene i 

spesialisthelsetjeneseteloven  klare føringer for hva som skal leveres på sykehusene. 

Øremerkede midler til psykiatri har disse tjenesten en periode blitt skjermet fra å stå i konkurranse 

med de somatiske. I kap. 5 ser vi likevel at selv etter oppstart av opptrappingsplanen var det en 

oppfatning av at psykiatrien ikke ble prioritert og at det var en vridning mot å prioritere tekniske 

høyspesialiserte behandlinger og sykdommer som rammer ”politikere i sin beste alder” som hjerte 

kar sykdommer.  

4.2.2 Innsatsstyrtfinansiering 

4.2.2.1 Formål med innsatsstyrt finansiering (ISF) 

Hentet fra Hdirs nettsider mai 2010: Formålet med innsatsstyrt finansiering er å stimulere til 

oppnåelse av de aktivitetsmål myndighetene setter på en effektiv måte.  

Dersom produksjonen av helsetjenester blir lavere enn forutsatte mål, får det økonomiske 
konsekvenser. De regionale helseforetak mister inntekter. På den annen side vil kostnadene ved økt 
aktivitet bare delvis kompenseres gjennom ordningen med innsatsstyrt finansiering (ISF-ordningen).  

Et viktig hensyn ved innføring av innsatsstyrt finansiering i 1997 var å stimulere til økt aktivitet for å 
redusere ventetider ved somatiske sykehus. Dette målet har endret seg. Siden 2003 har 
ambisjonsnivået vært å opprettholde aktivitetsveksten på omtrent samme nivå som året før. Helse- 
og omsorgsdepartementet utrykker sine krav til aktivitetsnivå gjennom sine årlige 
styringsdokumenter til de regionale helseforetak.  

ISF er et finansieringssystem rettet mot de regionale helseforetakene. Det er viktig å være 
oppmerksom på at ISF ikke er, og heller ikke er ment å være, et system for treffsikker finansiering av 
enkeltpasienter eller enkeltavdelinger.  

Innsatsstyrt finansiering skal sammen med øvrige finansieringsordninger understøtte de regionale 
helseforetakenes ”sørge-for”-ansvar. 

Det har m.a.o. foregått en endring av bruken fra en markedstekning og forsøk til å stimuler til å 
reduser ventelistene til å få mål om å styreøkonomien strammere. ISF takstene er da vektet og 
fastlagt med nye målsetninger de siste årene enn det ble i perioden 1997-2003. Men det er fortsatt 
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lite som styrer ISF finansieringen mot å prioritere tidlig intervenering fremfor å vente til det er behov 
for dyre og ressurskrevende tjenester. Dette sees bl.a. ved å se på DRG vekting.  

DRG systemet og DRG vekting beskrives nøyere videre. 

4.2.3 DRG systemet 

(sitater fra Hdirs nettsider er uthevet skrift) 

Diagnose Relaterte Grupper (DRG) gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved sykehusene. 

Systemet gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse skulle behandle helt ulike 

pasienter.  

DRG prøver å håndtere en kompleks virkelighet, hvor pasienter har tusenvis av ulike diagnoser og like 

mange ulike behandlinger. Alle pasienter kan klassifiseres ved dette systemet. I stedet for antall 

opphold, brukes antall DRG-poeng som aktivitetsmål.  

DRG systemet er m.a.o. ment å skulle være et aktivitetsregistreringssystem som gjenspeiler også 

diagnoser og type intervenering samtidig som det legger grunnlag for ISF refusjoner. 

4.2.3.1 Medisinsk og økonomisk  

DRG gir både medisinsk og økonomisk informasjon. Pasienter plassert i samme gruppe skal ligne 

hverandre medisinsk og bruke tilnærmet like mye ressurser.  

Hvis man ser på vekting mellom ulike polikliniske diagnoser kan man se at mange hjerterelaterte og 

kirurgisk relaterte diagnoser med høy alvorlighet (og lang kommet kronisk forløp)er vektet vesentlig 

høyere enn f eks poliklinisk vurdering av overvekt uten komplikasjoner.  

Operasjoner for de samme er derimot vektet adskillig høyere igjen. Selv om man gjerne heller ønsker 

å bruke disse kostnadene på forebygging enn operasjoner.  

Balansen mellom å ha nødvendige finanser til de alvorlige tilstandene og samtidig ha finanser som gir 

nødvendig forebygging og tidlig intervensjon kan være vanskelig og krever at administratorer og 

ledere løfter blikket fra eget budsjett inneværende året.  

Forebygging og tidlig intervenering bør understøttes bedre av tydelige finansieringsordninger enten 

det gjøres via øremerkede midler, med ISF takster eller begge deler. Selv om nye 

prioriteringsveiledere(beskrevet i kap.6) skal gi føringer som ikke kan overses i forhold til også å gi 

tilbud til diagnoser som her gir dårlig DRG vekting er totaltilbudet til overvekt og andre diagnoser 

som trenger tidlige tiltak, lite støttende til å få til totaltiltak som bedre langsiktighelse og hverdags 

mestring hos individene.  

4.2.3.2 Stor spennvidde  

Sitat  Hdirs nettsider: Det er stort spennvidde mellom grupper i DRG. Man kan ha egen gruppe for 

enkeltprosedyre (som for eksempel innleggelse av ventilasjonsrør i trommehinnen eller dialyse). Man 

kan også ha én og samme gruppe som inneholder alle typer operasjoner av pasienter med en 

infeksjonssykdom.  

DRG brukes på gruppenivå. Dette gjelder både ressursbruk og aktivitet. For enkeltpasienter eller 

undergrupper er det derfor vanlig at ressursbruken er forskjellig fra gjennomsnittet.  
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4.2.3.3 DRG-gruppering 

DRG-gruppering betyr at hver behandlet pasient blir plassert i en DRG. Grupperingen gjøres ut i fra de 

data som registreres om pasientene i sykehusenes pasientadministrative datasystem. Gruppering til 

DRG skjer ved hjelp av et dataprogram. Man kan derfor ikke selv ”velge” en DRG.  

De sentrale variablene for DRG-klassifisering er:   

 Diagnoser  

 Prosedyrer (operasjoner med mer.)  

 Kjønn  

 Alder  

 Utskrivningsstatus  

Tradisjonelt skilles det mellom medisinske og kirurgiske DRGer () og mellom kompliserte og 

ukompliserte DRG-er (). Det er også utviklet DRGer som kun er ment for polikliniske pasienter.  

4.2.3.4 DRG-finansiering  

DRG brukes ofte som grunnlag for aktivitetsbasert finansiering, som for ISF-ordningen i Norge. 

Forutsetningen er, at det er beregnet kostnadsvekter for hver DRG. Hvordan DRG brukes, varierer fra 

land til land.  

DRG tar hensyn til alle sykehusets kostnader, herunder medisinsk service og administrasjon, med mer. 

Det er dermed flere som har ”aksjer” i de DRG-poengene som sykehuset genererer, ikke bare den 

avdelingen som skriver ut pasienten. 

4.2.3.5 DRG historien i Norge fra slutten av 70-tallet til i dag 

Diagnose Relaterte Grupper ble utviklet som et kvalitetssikringssystem av professor Robert Fetter og 

hans team ved Yale University på slutten av 70-tallet. 

DRG er et grupperingssystem som på grunnlag av diagnosekoder, kirurgiske prosedyrekoder, kjønn, 
alder og utskrivningsmåte grupperer innlagte pasienter i omlag 500 grupper, som skal oppfylle 
kriteriene om å være medisinske meningsfulle og ressursmessige homogene. Opp gjennom årene er 
det videreutviklet mange varianter av DRG, men de bygger alle på de grunnleggende kriteriene.  

I 1984 startet NIS for egne midler en forprosjektstudie av DRG-systemet. Prosjektet fikk senere 
samme år støtte fra Effektiviseringsutvalget i Sosialdepartementet (nå Helse- og 
omsorgsdepartementet). Resultatene fra forprosjektstudien ble publisert i NIS-Rapport 3/85 høsten 
1985: ” DRG: Diagnose Relaterte Grupper. En litteraturoversikt”. Prosjektleder for forprosjektet var 
Harald Inge Monrad Aas.  

Tidlig i 1986 fikk NIS i oppdrag fra et statlig utvalg, Helseinstitusjons-utvalget, å utarbeide en rapport 
som beskrev DRG-systemet og diskuterte hvilke anvendelsesmuligheter det kunne ha i den norske 
sykehus-sektoren. Dette prosjektet ble gjennomført av Jon Magnussen og resultatene foreligger i NIS-
Rapport 6/86 DRG-systemet: Anvendelser og konsekvenser. Rapporten vurderer DRG både som 
informasjonssystem, budsjetterings-verktøy og finansieringsverktøy.  

Høsten 1985 startet arbeidet med å planlegge en implementering av DRG-systemet i Norge. Arbeidet 
med dette ble ledet av Karlsen og Aas ved NIS. Da Karlsen sluttet høsten 85 overtok Ola Kindseth et 
hovedansvar for planleggingen. Også Planavdelingen ved Haukeland sykehus hadde ambisjoner om å 



Masteroppgave i MHA av Irene Teslo nov. 2010 Side 34 

 

bli det sentrale fagmiljø for DRG-systemet i Norge og en periode våren 1986 så det ut til at 
departementet måtte forholde seg til to konkurrerende prosjektplaner. Dette endte imidlertid med at 
Haukeland sykehus aksepterte at hovedtyngden og prosjektledelsen var ved NIS. Utviklingen av den 
norske versjonen var et fireårig prosjekt som startet i 1986 og som varte frem til 1990.  

Arbeidet besto av 2 store delprosjekt. Det ene var å utvikle et norsk grupperingsprogram. Dette 
arbeidet ble ledet av Aas og utført i nært samarbeid med Yale University. Resultatene ble 
dokumentert i NIS-Rapport 3/89: ”The Making of the Norwegian DRGs”. Her var Jean Freeman, 
George R. Palmer og Robert B. Fetter medforfattere.  

Det andre store delprosjektet var utviklingen av norske kostnadsvekter. Dette arbeidet ble i hovedsak 
utført ved Haukeland sykehus av Olav V. Slåttebrekk. Han ble ansatt i NIS, men hadde Haukeland som 
arbeidssted. Arbeidet med kostnadsvektene er dokumentert i NIS-Rapport 1/90: ”Hva koster 
pasienten? En beregning av norske kostnadsvekter til DRG.”  

DRG-prosjektet var et av de største og lengste prosjektene NIS hadde gjennomført. Mange ved 
instituttet var involvert i prosjektet i større eller mindre roller på ulike tidspunkt. Her skal det nevnes 
at mot slutten av prosjektperioden drev instituttet en aktiv formidling og informasjonsvirksomhet om 
DRG til sykehus og fylkeskommuner. Lars Jørgen Vik var leder for dette arbeidet.  

De første norske sykehusdata som ble DRG-gruppert var fra 20 sykehus i 1988. Disse sykehusene ble 
valgt på grunn av at de hadde best datakvalitet. I alt var det omlag 200.000 sykehusopphold i dette 
datagrunnlaget som ble brukt som referansedata for det norske systemet. Den første norske DRG 
versjonen var basert på den amerikanske HCFA (Health Care Financing Administration) versjon 3 som 
ble brukt i USA for Medicare og Mediaid fra 1. oktober 1986 til 1. oktober 1987. Programvaren var 
den første som eksisterte for kjøring under DOS på en PC og var skrevet i programmeringsspråket C+.  

De første årene ble DRG benyttet som et informasjonssystem i SAMDATA og andre prosjekter. Det 
første landsmaterialet som ble gruppert i DRG var fra 1989 og resultatene ble publisert i SAMDATA – 
SYKEHUS 1990. Som en kuriositet kan det nevnes at grupperingen av et sykehusopphold i 
gjennomsnitt tok 1 sekund og med 600.000 sykehusopphold tok arbeidet noe lengre tid enn i dag. 
Grupperingen ble gjort på kvelds- og nattetid på en stor og kraftig IBM PS-2 med 40 MB harddisk som 
ble plassert hjemme hos Ola Kindseth.  

Arbeidet med å utvikle den første DRG-versjonen ble gjort på oppdrag fra Effektiviseringsutvalget i 
Sosialdepartementet hvor Torbjørg Hogsnes var sekretariatsleder. Arbeidet ble ledet av en 
styringsgruppe som de første årene hadde Bjørn Walle som formann (til 1988) og som senere (fra 
1988) hadde Bo Arnesjø som formann. På NIS var det Stein Ø. Petersen og Ola Kindseth som i ulike 
perioder hadde det overordnede prosjektlederansvaret.  

I 1991 ble den norske HCFA-3 versjonen tatt i bruk i stykkprisforsøket ved Haukeland sykehus, 
Fylkessjukehuset på Stord, Rana sykehus og Nordland sentralsykehus. I 1992 besluttet 
Sosialdepartementet å gå over til en nyere versjon av DRG-systemet, HCFA-8 i stykkprisforsøket. Av 
ulike årsaker ble dette utviklingsarbeidet lagt til Statens institutt for folkehelse. I regi av 
Sosialdepartementet ble det også utarbeidet reviderte kostnadsvekter. I Samdata ble denne versjonen 
tatt i bruk fra og med driftsåret 1992.  

I perioden 1993-1994 ble deler av øremerkede tilskudd til sykehusene fra Sosial- og Helse- og 
omsorgsdepartementet fordelt etter DRG-poeng - omtalt som såkalt toppfinansiering.  
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Fra og med driftsåret 1996 tok vi i Norge i bruk en norsk versjon av HCFA-12. Denne ble levert av 3M 
Norge A/S. 1. juli 1997 ble DRG-finansieringen innført i mye større målestokk; Innsatsstyrt 
finansiering. 

Tilpasning av kostnadsvektene ble gjort av NIS. Fra og med 1999 innførte vi NordDRG som bygger på 
HCFA-logikken, men som er betydelig videreutviklet. Det er Sosial- og helsedirektoratet, som i dag er 
det nasjonale fagmiljøet både når det gjelder programvare og kostnadsvekter.  

Grupperingslogikken i NordDRG oppdateres årlig, og det utarbeides for hvert av de nordiske landene, 
landsspesifikke grupperingsløsninger. Kostnadsvektene har siden slutten av 80-tallet vært oppdatert 
ca. hvert 2. år.  (senere er de oppdatert oftere) 

DRG brukes av en lang rekke land både som klassifiseringssystem og prissystem. En rekke mindre land 
har implementert eksisterende DRG-systemer, hovedsakelig det amerikanske. Andre land som 
Storbritannia og Australia og nå også Frankrike og Tyskland, har utviklet egne systemer, hvorav noen 
har klare fellestrekk med det opprinnelige amerikanske DRG-systemet. 

Kommentar; Det er m.a.o. arbeidet mye og investert mye i DRG systemet som styringsparametere for 
fordeling av ”toppfinansiering” retrospektivt til spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å fordele ISF 
andelen av midler ”rettferdig”  i forhold til kostnader, men også i tråd med ønskede prioriteringer. 
Samtidig slik at man ikke får uønskede vridinger mot unødig økt aktivitet.   

DRG -Systemet er også styringsparameter i å registrer aktiviteten og sammenlikne med andre som 
bruker samme systemet internt i Norge og eksternt med andre land.  

Som nevnt tidligere i oppgaven er det mange land som bruker det samme eller et liknede system til å 
registrer aktivitet og i varierende grad som underlag for et finansieringssystem. Det kan derfor 
forsvares at det nedlegge mye arbeid i dette system selv om det ikke eksplisitt skal være et 
finansieringssystem og selv om det nå i større grad er ønsket mer faglige vurderinger og 
prioriteringsgrunnlag for fordeling av ressursene.  

Helst skal innsats styres av behov og prioriteringsveiledere (se kap.6) og faglige retningslinjer, mens 
finansieringssystemet skal underbygge og understøtte dette systemet. I dokumentet og fra muntlig 
fra direktoratet er det tydelig ønske om at finansiering i mindre grad skal styre prioriteringene. 

Spørsmålet er om det ikke er mulig å bruke systemet mer også som et finansieringssystem til i større 
grad å understøtte behovet for mer tidlig intervenering, og det å bruke mer ressurser på tidlige tiltak. 
I dag er system, som finansieringssystem brukt til å dekke faktiske gjennomsnittkostnad. Ville det 
vært mulig å bruke det slik som ”øremerkede” midler brukes i tillegg, ved å oppgrader en del tidlige 
tiltak som vi vet virker  med høyere vekting? Spesielt fordi poliklinisk virksomhet i storgrad er 
kostnadsbasert. 

I tall gir en enhet 35964 kr med refusjon på  40% gir dette 14386 kr.  Ved poenggivning for diagnoser 
og  prosedyrer oppgis vekttallet i 3 desimaler. Nesten all aktivitet er kostnadsberegnet ned i små 
detaljer. En poliklinisk konsultasjon for overvekt ville knapt telt med om det bare var 2 desimaler. 

Arbeidet med å utvikle DRG-systemet til å fungere mest mulig riktig etter intensjonen har vært 
omfatende siste årene og pågår fortsatt(selv om det foreløpig ikke er tenkt i overnevnte baner): 



Masteroppgave i MHA av Irene Teslo nov. 2010 Side 36 

 

4.2.3.6 Systemutvikling av DRG  

Utvikling av DRG-systemet  

DRG-systemet oppdateres hvert år med flere tiltak. Nye diagnose- og prosedyrekoder legges inn i 

systemet. Grupperingsregler endres som et resultat av nasjonale innspill eller nordisk samarbeid. 

Kostnadsvekter beregnes basert på nye regnskaps- og aktivitetstall.  

Det er ikke ofte det oppstår nye sykdomstilstander, og diagnosekodeverket ICD-10 oppdateres ikke 
nødvendigvis hvert år. Derimot kommer det stadig nye prosedyrer som brukes i pasientbehandling 
og diagnostikk. Prosedyrekodeverket (NCSP og NCMP) må derfor som regel oppdateres hvert år.  

Grupperingsregler i DRG-systemet revideres i hovedsak av to grunner: enten er DRG-grupperingen 
ikke lenger medisinsk relevant, eller gruppene er ikke lenger ressursmessig homogene. Vanligvis 
skyldes behovet for endringer at behandlingspraksis er endret og/eller at nye metoder er tatt i bruk.  

Nasjonale innspill kommer i hovedsak inn gjennom et felles mottaksapparat (e-post til 
drginfo@helsedir.no). I tillegg deltar Norge aktivt i nordisk samarbeid. Her behandles innspill fra 
flere nordiske land, og endringer brukes også i oppdateringen av norsk DRG. Nordisk DRG-arbeid 
tilstreber en felles løsning som gjør det mulig å sammenligne pasientbehandling og sykehusene over 
landsgrenser. Inntil videre gjelder det nordiske samarbeidet DRG-systemet for døgn- og 
dagbehandling, mens poliklinikk håndteres gjennom nasjonale løsninger.  

Kostnadsvektene beregnes basert på pasient- og regnskapsdata fra et representativt antall større og 
mindre sykehus, se lenke til kostnadsvektene for mer informasjon. Sykehusene leverer regnskapstall 
etter felles metode, og disse tallene kobles sammen med tilsvarende aktivitetstall fra samme 
sykehus. Årlig oppdatering skal ta høyde for endringer i medisinsk praksis og endringer i 
driftsforhold ved sykehusene. 

Kriterier for logikkendringer  

Siden 1999 har vi i Norge benyttet NordDRG. De nordiske landene samarbeider i utviklingen av 

NordDRG, samtidig som de enkelte landene har mulighet til å kunne gjøre nasjonale tilpasninger.  

Det eksisterer derfor nasjonale varianter av NordDRG i hvert av de nordiske landene, som blant 
annet er tilpasset i forhold til nasjonale utgaver av primærkodeverkene.  

DRG-systemet baserer seg på noen grunnleggende prinsipper; gruppene skal være ressursmessige 
homogene, og medisinsk meningsfulle. I tillegg skal antall grupper være begrenset.  

Den årlige oppdateringen av DRG-systemet har årsak i primært tre forhold; nye kodeverk (eller nye 
koder) tas i bruk, retting av feil og mangler, eller endringer i behandlingspraksis eller 
kostnadsforhold.                                                                                                                                                 
Alle forslag om endringer av DRG-systemet vurderes opp mot en del kriterier. Disse er:  

 endringen er relevant for hele systemet, også med tanke på fremtiden  
 endringen er motivert av bedre klinisk relevans, bedre kostnadshomogenitet eller begge  
 endringer motivert av bedre kostnadshomogenitet skal ikke føre til dårligere klinisk relevans  
 endringer motivert av bedre klinisk relevans skal ikke føre til lavere kostnadshomogenitet  
 endringen skal ikke føre til en ukontrollert økning i antall DRG-er 

mailto:drginfo@helsedir.no
http://www.helsedirektoratet.no/kodeverk_pasientklassifisering/drg/systemutvikling_av_drg/kriterier_for_logikkendringer_63064
http://www.helsedirektoratet.no/kodeverk_pasientklassifisering/drg/systemutvikling_av_drg/kriterier_for_logikkendringer_63064
http://www.helsedirektoratet.no/kodeverk_pasientklassifisering/drg/systemutvikling_av_drg/kriterier_for_logikkendringer_63064
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NPK - nasjonal programvare vedr DRG og ISF  

Norsk Pasientklassifisering (NPK) er den norske, offisielle, DRG grupperingsprogramvaren. 

Programmet er utviklet på oppdrag fra helsemyndighetene og supporteres av Nirvaco AS.  

NPK utfører flere oppgaver. Først kontrolleres kvaliteten i pasientdataene i egen modul. Deretter 
skjer selve DRG-grupperingen og aggregering til sykehusopphold. Til slutt beregnes ISF-refusjon. 
Programmet produserer i tillegg et utvalg av rapporter om aktivitet og økonomi, og legger til rette 
for eksport av data til analyseformål.  

NPK distribueres kostnadsfritt til alle institusjoner som inngår i ISF ordningen slik at disse kan 
kvalitetssikre sine pasientdata og simulere sitt ISF oppgjør. Ny versjon av NPK produseres hvert år. 

Årets versjon (2010) hadde fere feil, men for å unngå unødig ressursbruk til korrigering ble bare 
feilen varslet med beskjed om at dette skulle rettes til neste år. 

Selv om det i kriteriene står relevans også for fremtiden er det fortsatt ikke slik at finansieringen 
gjennom dette systemet brukes som insentiv til å gi tidlig behandling og tiltak på poliklinisk nivå 
fremfor sen og dyr kirurgisk behandling. Dette kan forsvares med at slik tidligintervenering i 
førsterekke skal skje allerede i primærhelsetjenesten. Likevel kan det tiltider være vanskelig dersom 
ikke primærhelsetjenesten har nok kompetanse og evt. heller ikke har finansieringssystemer som 
underbygger denne type tiltak. Spesialisthelsetjenesten har i sitt bestillerbrev fra eiere(staten) at de 
er forpliktet til å gi faglig veiledning til opplæring til primærhelsetjenesten. Men slik opplæring  er 
ikke blant de tiltak som finansieres spesielt og derved en av de tiltak som kan minste prioritet. 

Egen erfaring fra både spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste tilsier også  at 
omorganiseringer som til stadighet pågår bl.a. i spesialisthelsetjenesten reduserer tilgjengeligheten 
og også spesielt veiledningstiltak overfor primærhelsetjenesten. Til tider kan dette medføre endre 
henvisningspraksis med henvisningsnivå som er lavere eller feil og dårlig kommunikasjon mellom 
nivåene.  

Av eksempler her har vært gjennom siste 12 år ulike sammenslåinger av avdelinger mellom to eller 
flere Oslo sykehus. Kontakten med primærhelsetjenesten var og er merkbart dårligere i perioden før 
og etter slike omveltninger for de respektive avdelingers vedkommende - sett både fra sykehus og 
kommune som arbeidsplass.  

 

 

4.2.4 Finansiering av forskning, utvikling og prosjekter 

Finansiering av forskning utvikling og prosjekter er avhengig av mye innsats på fritid og lange søker 

prosesser  hvor også ressurser i arbeidstiden brukes. Det er nylig dokumentert at universiteter og 

høyskoler bruker milliardbeløp til søknadsprosesser for kun noe få prosent medfører midler tilbake. 

Midlene som føres tilbake er ofte langt mindre i mengde enn det som i forkant er brukt av ressurser 

for å få gjennomslag for de aktuelle prosjekter(inkludert de prosjekter som ikke får finanser). 

Systemene for å få godkjent prosjekter er mange og med noe ulik styring utvelgelse og prioriteringer. 

Noen prosesser er interne f eks i et helseforetak hvor mange konkurrerer om en avsatt pott. Andre 

kan være mer eksternt. Likevel er fagmiljøene små og med faglig prioriteringer som en del av 

utvelgelse vil ofte bli styrt av flere faktorer enn hva som ser ut til å være faglig gode og 

samfunnsøkonomisk gode målsetninger. Bekjentskaper og tidligere merriter tillegges ofte stor vekt. 

http://www.helsedirektoratet.no/kodeverk_pasientklassifisering/drg/systemutvikling_av_drg/npk___nasjonal_programvare_vedr_drg_og_isf_63067
http://www.helsedirektoratet.no/kodeverk_pasientklassifisering/drg/systemutvikling_av_drg/npk___nasjonal_programvare_vedr_drg_og_isf_63067
http://www.helsedirektoratet.no/kodeverk_pasientklassifisering/drg/systemutvikling_av_drg/npk___nasjonal_programvare_vedr_drg_og_isf_63067
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Et manglende godt system for forskningsutvikling, kan ha medvirkende faktor for at Norge ikke er i 

toppen når det gjelder forskning. 

I media i de siste dager er det også flere oppslag om forsøk på statlig styring av forskningsresultater 

til å få resultatene til å underbygge politiske teorier og mål. Dett4e vurderes som svært kritisk og 

uønsket. 

 

4.3 Finansiering primærhelsetjenesten 
På Helsedirektoratets nettsider står følgende om finansiering av primærhelsetjenesten: 

Kommunen har ansvaret for å organisere og finansiere primærhelsetjenesten. 

(sitat fra Hdirs nettsider):Primærhelsetjenesten omfatter blant annet  

 allmennlegetjenester – herunder fastlege og legevakt  

 fysioterapitjenester  

 jordmortjenester  

 forebyggende helsetjenester  

 tjenester på helsestasjon og i skolehelsetjenesten  

Målsettingen med disse tjenestene er at innbyggerne i kommunen skal ha likeverdig tilgang til hjelp 
til å holde seg friske eller begrense sykdom, hjelp til utredning og diagnostikk ved mistanke om 
sykdom, hjelp ved akutte situasjoner og nødvendig behandling og oppfølging.  

Direktoratet omtaler ikke her finansiering av pleie og omsorgstjenester som omfattes av 
helselovgining og således faller inn under primærhelsetjenester og kommunens ansvar for 
finansiering.  

I ”Prioritering i primærhelsetjenesten - utvalgte emner” IS 1453 fra 2007, er alle helsetjenester 
inkludert pleie og omsorgstjenester beskrevet i omfang og andel av finansiering totalt og innen 
kommunehelsetjeneste. I dette dokumentet diskuteres også de ulike finansieringstypenes innflytelse 
på prioriteringer i helsevesenet.* 

I dokumentet som sammenlikner finansieringssystemene i flere land påpekes av Norge er det eneste 
landet som skiller primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, men at mange av landene har 
annen styringsform på pleie og omsorgstjenester enn på helsetjenestene for øvrig. 

4.3.1 Beskrivelse av ulike finansieringer  via Helsedirektoratets nettsider med 

kommentarer:  

Sitat fra Hdirs nettsider; Allmennlegetjenester og fysioterapitjenester finansieres dels av kommunen 
gjennom frie inntekter, dels av staten som refusjon fra trygden, herunder fastlønnstilskudd for 
ansatte fysioterapeuter, og dels av brukerne gjennom egenandeler.  

Kommentar; Kommunens andel av finansiering av fastlegene utbetales ved tilskudd fra kommunen 
basert på antall personer på fastlegelisten x med en fast sats bestemt i forhandling mellom KS og 
DNLF. Selv om dette fordels til kommune som en del av de frie inntekter er det med i bergningen av 
hva som går til kommunene. Ved årets slutt gjøres det opp et regnskap slik at kostnaden pr 
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kommune alltid er proporsjonal med antall innbyggere - uavhengig av antall leger og antall 
utenbyspasienter osv som disse legene har på sine lister. Dette i motsetning til tilskudd til 
fysioterapeuter hvor kostnadene er mer proporsjonal med antall fysioterapeuter enn med antall 
innbyggere.  

Fastlegene selv oppfater dagens ordning med mer innsatsstyrt finansiering som god på mange måter 
i forhold til at det har gitt økt aktivitet og økt tilgjengelighet, men lit krevende på andre måter med 
mindre tid og mindre økonomiske insentiv til å bruke god tid (tidstakstene ikke realistiske nok?) og 
lite insentiv for bruk av tid forebyggende tiltak. Tross forsøk på Grønn resept ordning - kanskje fordi 
både de tidkrevende pasientene og de med behov for forbyggende tiltak trenger kommunale tilbud 
parallelt, som litt for ofte ikke er tilgjengelige.. 

I det nye forslag til helse og omsorgsplan er det foreslått en endring av finansieringen hos fastlegene 
fra  gj.sn. ca 75% innsatsstyrt og 25% pr capita til 50/50 modell . Målet skal være at de skal bruke mer 
tid til færre på listen og at kommunen skal styre mer av finansene. Så lenge kommunens finanser 
består av pr capita tilskuddene er det lite justeringsmuligheter for kommunene. Det som foreslås er 
da at kommunen skal følge opp mange statlig lagte kvalitetsindikatorer for fastlege tjenesten.  

En slik ordning vil kreve mye mer tid i kommunehelsetjenesten. Så selv om det er riktig og viktig med 
gode kvalitetsindikatorer for fastlege tjenesten så vel som gode faglige retningslinjer som omhandler 
både kommunale og statlige tjenester under et, er det ikke sikkert at det er like effektivt å bruke 
ressurser på kontroll funksjon som faktiske tjenester. Om resursene brukt på kontroll funksjon heller 
tilfaller produsent ved å ha riktige tidstakster og takster for forebyggende oppfølging og tiltak dvs. 
også sosiale tiltak som å henvise til trening og motivere for det ved oppfølging og å bidra til å foreslå 
husmorvikar som tiltak for en travel familie ved et sykdomstilfelle som ellers vil medføre mer 
helseproblemer i en familie. Dette siste vil selvsagt fordre at de kommunale tjenestene har slike 
tjenester tilgjengelig. 

Allmennmedisinsk offentlig legearbeid finansieres i all vesentlighet av kommunen. Det gjelder 
legetjenester i helsestasjon, skolehelsetjeneste og i sykehjem. Tjenester på helsestasjon og i 
skolehelsetjenesten finansieres i hovedsak av kommunenes frie inntekter og uten egenandeler for 
brukerne. Forebyggende helsetjenester finansieres hovedsakelig av kommunenes frie inntekter. 

Her finnes mange eksempler på at det utføres tjenester i kommunal regi for eksempel på 
helsestasjon fro ungdom og av kommunalt ansatte leger og psykologer, som andre steder i systemet 
ville utløst takster og inntekter. Når man samtidig ser at disse tjenestene er effektive og trolig 
billigere enn i f eks psykiatrisk poliklinikk eller annen spesialist f eks i kjønnssykdommer, er det fristen 
å forslå at kommunen får lov til å få samme inntjening så lenge systemet eksisterer. Det vil gi flere og 
enklere tilgjengelige tiltak særlig for barn og unge. Det samme gjelder tiltak for barn og unge med 
overvekt.  Det er takster og dyre ressurser i spesialisthelsetjenesten, men færre og mer 
prosjektorganiserte billige og effektive, nær tiltak i kommunene. Kommuner som prioriterer dette får 
ikke økte inntekter. Noen er heldige og får delvis prosjektmidler, for en liten periode. 

4.3.2 Om finansiering i kommunehelsetjenesten 

Kommunehelsetjenesten er ikke omfattet av prioriteringsforskriften og er foreløpig stort sett lite 

fokusert i prioriteringssammenheng. Dette til tross for at kommunehelsetjenesten og pleie- og 

omsorgssektoren i kommunene til sammen er omtrent like stor som spesialisthelsetjenesten, og til 

tross for at beslutninger foretatt i ett nivå av helsetjenesten påvirker ressursbruken i det andre 

nivået. Dette gjelder begge veier. 
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Det gjentas følgende sitat fra rapport om prioriteringer i kommunehelsetjenesten: 

Sitat fra ”prioritering i primærhelsetjenesten”(IS 1453): Prioritering er stadig mer utfordrende fordi 

gapet mellom muligheter for tiltak og begrensningen i ressurser øker. Prioritering handler om 

økonomiske utfordringer og politiske og faglige valg. For å prioritere bedre kreves det både bedre 

dokumentasjon av medisinske tiltak, bedre rammeverk for prioriteringsarbeidet og åpne diskusjoner. 

Ham og Coulter (2001) har tatt til orde for at både fagfolk og politikere må delta, og 

prioriteringsbeslutninger må være transparente og forsvarbare for å oppnå legitimitet for de valg 

som gjøres. Prioriteringsmessige beslutninger er ikke til å unngå dersom man skal oppnå rettferdig 

fordeling av helsetjenester. I praksis vil prioritering involvere bruk av både uttalte/ vedtatte og skjulte 

kriterier, og resultere i at marginale helsetjenester ikke tilbys. 

Som nevnt ovenfor kan det være mye å vinne på å lage innsatsstyrte finansieringstiltak, ved 

øremerking eller takster evt. refusjoner av egenandeler for kommunale forebyggende tiltak som pr i 

dag koster spesialisthelsetjenesten og samfunnet mye om de får utvikle seg. 

I dag finnes en ordning for å søke medfinansiering fra staten for dyre brukere som totalt sett koster 
kommunen over en viss sum. I dag er denne grensen ca 0,8mill pr person pr år. dette bidrar til større 
likhet spesielt for mindre kommuner, men også for store kommuner med mange krevende brukere. 
For Norges 11 største kommune med mange krevende brukere, har denne ordningen medført en 
tilbakebetaling fra staten på nær 30 mill for et år. 

4.4 Andre finansieringssystemer: refusjonssystem, egenandelssystemet, 

frikort, blåresepter og øremerkede midler.  
Systemet baserer seg på en hvis egenandel for pasientene for behandling som gjøres poliklinisk, men 

ikke ved sykehusinnleggelser. Egenandelssatsene er besluttet sentralt. Systemet er ment å fordele 

utgiftene slik at innbygger ikke bruker tjenesten ukritisk, men heller ikke skal miste muligheten til å få 

nødvendige helse og omsorgstjenester grunner manglende finansieringsevne. Egenandelskortet som 

etter at man har nådd en viss fastsatt sum pr år, kan byttes i frikort. Staten v NAV overtar da videre 

finansiering av egenandelen for de som har stort behov for helsetjenester. 

Likevel ser vi at enkelte med dårlig råd nedprioritere det å bruke sine få kroner på helsetjenester selv 

om de er nødvendige. Grupper dette gjelder kan blant annet være rusmisbrukere, asylsøkere, 

ungdom/studenter og alene boende eldre eller uføre med dårlig råd. 

Det arbeides fra ulike hold med å lage egne helsetilbud til noen av disse gruppene, delvis satt i 

system og delvis tilfeldig.. 

4.4.1 Refusjonssystemet 

Sitat fra Hdirs nettsider: Her finner du informasjon om refusjonsordninger for helsetjenester som 

dekkes etter folketrygdloven. Helsedirektoratet forvalter disse ordningene. Refusjonen utbetales både 

til behandlere og tjenesteytere som yter helsetjenester på vegne av det offentlige, og til 

enkeltpersoner som har rett til hel eller delvis refusjon av utgifter til helsetjenester.  

Utgifter til helsetjenester dekkes hovedsakelig etter folketrygdloven med tilhørende forskrifter. 
Folketrygdloven har som formål å gi hel eller delvis kompensasjon til medlemmers utgifter til 
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helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og 
svangerskapsavbrudd.  

En pasient som fyller vilkårene i lov og forskrifter har rett til stønad. Folketrygden gir stønad etter 
faste takster (for eksempel til dekning av utgifter til behandling hos privatpraktiserende lege, 
fysioterapeut) eller på grunnlag av faktiske utgifter (for eksempel til dekning av utgifter til legemidler 
og spesielt medisinsk utstyr).  

Blåresept ordningen er et av disse. Det ligger stort og omfattende arbeid bak å velge ut medisiner og 
diagnoser som skal falle inn under denne ordningen.  

4.4.2 Takster - egenandel  

Sitat fra Hdirs sider: Det er faste rammer for hvilke utgifter som kan dekkes. Takstene for legehjelp, 
fysioterapi og psykologbehandling fastsettes på bakgrunn av årlige forhandlinger mellom staten og 
de respektive fagorganisasjonene (Den norske legeforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk 
Psykologforening). Takstene for kiropraktorbehandling, tannbehandling, logopedhjelp og ortoptisk 
behandling fastsettes ensidig av Helse- og omsorgsdepartementet.  

Nivået på egenandeler fastsettes av Stortinget gjennom statsbudsjettet. På områdene hvor 
folketrygden yter godtgjørelse på grunnlag av faktiske utgifter, fastsettes det i enkelte tilfeller 
maksimalpriser eller det inngås avtaler med leverandører om hvilke produkter det gis stønad til og 
hvilke priser som skal gjelde.  

Villigheten til å betale egenandeler varierer med mange faktorer både i samfunnet og individuelt. 
Økte andel av egenbetaling er ment å gi større mulighet til ulikhet, samtidig som det kan gi redusert 
kostnadsnivå både i andel statlige finanser men også i begrenset bruk av tjeneste. Mer begrenset 
bruk kan være bra men i noen tifeller kan det gi veldig uønskede negative effekter på enkeltindivider 
eller grupper(for eksempel ved smittsomme sykdommer som kunne/burde vært behandlet før) 

 

4.4.3 To typer oppgjør  

Det er to typer oppgjør for helsetjenester som gis etter kapittel 5 i folketrygdloven.  

 Oppgjør med den enkelte pasient. Dette er særlig aktuelt i forhold til utstedelse av frikort, 

refusjon av egenandeler, legemidler som ikke gis på blå resept, tannbehandling, ortoptisk 

behandling og bidrag. Stønaden utbetales av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).  

 Direkte oppgjør med behandler/tjenesteyter. Oppgjøret utbetales av 

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Avtale om direkte oppgjør gjelder leger, fysioterapeuter, 

psykologer, logopeder, jordmødre, kiropraktorer, ortoptister, apotek, bandasjister, tannleger.  

Hovedregelen er at pasienten skal betale for tjenesten og deretter få utgiftene refundert av 
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Retten til stønad oppstår først når pasienten har hatt utgifter. 
HELFO kan likevel inngå avtale om direkte oppgjør med den enkelte behandler/tjenesteyter, se 
folketrygdloven § 22-2. På denne måten betaler pasienten kun egenandel hos behandler. 
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Dyre pasienter som totalsett koster kommune mye penger - over en fast årlig sum nå ca 0,8 mill r år, 
medfører at kommunen kan søke refusjon for dekket en andel av det overskytende. 

4.4.4 Frikort  

Når pasienten har betalt egenandeler opp til et visst beløp, får pasienten frikort. Dette innebærer at 
pasienten er fritatt for egenandeler resten av inneværende kalenderåret.  

Dette ansees som en stor fordel for kronikker og ent gode som medvirker utjevning av økonomiske 
kostnader knyttet til helseutfordringer og gjør det letter for alle å følge opp nødvendig behandling 
over tid. 

4.4.5 Øremerkede midler 

For å sikre finanser til sårbare områder er det i flere sammen henger stadfeste øremerkede midler. 

Dette gjelder virksomhet både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. En av de store 

satsningsområdene har vært psykiatriopptrappingsplanen. Her har mengden øremerkede midler 

vært basert på befolkningsgrunnlag. I mindre målestokk har det vært øremerkede tiltaksmidler til 

rusområdet og folkehelsetiltak. Disse har i større grad vært basert på søknad om midler til konkretet 

tiltak. Både psykiatriopptrappingsmidler og de andre øremerkede midlene fordret rapportering i 

ettertid. Det i litengrad kjent at psykiatri opptrappingsmidler ble tilbakekalt dersom kommune eller 

helseforetak ikke kunne dokumentert å ha brukt disse til spesifikt psykisk helse tiltak. 

I flere av sammenhengene kreves det at kommunen selv velger å sette av en del av budsjettet sitt til 

det øremerkede tiltaket for å få tilskudd fra staten evt. fylket.  Det kan kreve en lang administrativ og 

politisk debatt og evt. omprioritering som det i mange tilfeller ikke er rom for fra utlysning av 

midlene er kjent til søknadsfristen er utløpt. 

Øremerkede midler kan fungere dersom forholdende ligger tilr ette kommunalt i forhold til de krav 

som medfølger de øremerkede midlene, gode eksempler på dette beskrives i kapitel 4.3.1 
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5 Hvordan påvirker finansieringssystemene prioriteringer i 

helsevesenet 
 Finansieringssystemet har vært i stadig utvikling fra lenge før 2000 frem til nå 2010. I beskrivelsen av 

finansieringssystemene over kommer det frem at flere av endringene som er gjort, er gjort med 

hensikt å styre aktiviteten bedre og å forhindre at finansieringssystemet blir ”misbrukt” til endret 

aktivitet på annen måte enn ønsket.  

Egen og andres oppleves er at dette har vært nødvendig og fortsatt er det. Særlig viser eksempel fra 

2003, som fortsatt kunne ha skjedd, at delvise rammefinansierte og delvis innsatsstyrte tjenester for 

et og samme foretak kan gi motsatt av ønsket prioritering ved innstramming i budsjettet (kap 5.1). 

Dvs. ved et større fokus på økonomiske mår enn på faglige mål. 

I semistrukturert intervjuer med 26 ledere i 2005 tilsier at finansieringssystemene er et av flere 

faktorer som påvirker prioriteringer og de gjør det i varierende grad og med varierende hell. Dette 

underbygges av flere uformelle samtaler med bredt spekter av fagfolk i 2005-2010. 

I kap. 5.3 beskrives erfaringer fra kommunehelsetjenester fra 2004 til d.d. 2010 

5.1 2003; Budsjettkutt i rammefinansierte, prioriterte tjenester, for å 

oppnå  bedre økonomi ved opprettholdelse av ISF finansierte, 

inntektsbringende tjenester 
 Tema beskrevet i artikler i Aftenposten 22.nov 02(Kutt og Mødre sendes hjem rett etter fødsel) og 12.jan 03( 

Liten og Ulønnsom pasient, samt kronikk i Dagens medisin 22mai -03- Kutt i utdanningsstillinger; Kortversjonen 

hentet fra eksamensoppgave i helseøkonomi deleksamen til MAH Universitet i Oslo 2005. 

Rett etter årsskiftet 2002-03 satt undertegnede på et allmannamøte for alle de ansatte på Kvinne 

Barn divisjonen på Ullevål Universitetssykehus. Divisjonsdirektøren informerte om sparekravene på 

10% fra sykehusledelsen ; dvs. fra HF styret via Administrerende direktør. Alle måtte spare.  

Divisjonsdirektøren påpekte da at gynekologiske operasjoner ikke kunne reduseres i bemanning og 

antall fordi det var en viktig inntektskilde som ville reduseres ved redusert drift. Aktiviteten her var i 

all vesentlig grad planlagt. Alle visste at det fantes flere andre avdelinger innen gynekologiske 

operasjoner i Osloregionen.  

Resten av divisjonen måtte spare tilsvarende mye. Resten av divisjonen bestod av fødeavdeling for 

største andelen Oslo borgere, risikofødsler fra hele regionen og eneste Barneavdeling for 

Osloregionen med spesialfunksjon for hele regionen. Ca 90 % av behandlingen her var øyeblikkelig 

hjelp.  

Det som ikke var øyeblikkelig hjelp hadde i liten grad andre tilbud. Det var m.a.o. liten mulig å 

redusere aktiviteten med å avvise pasienter. Eneste mulighet var å redusere bemanningen og å 

redusere på tilbudet til kronikere. Det ble også gjort, tiltross for dokumentert økning av antall 

pasienter både på fødeavdelingen/antall kompliserte forløsninger, antall akutt henvendelser i 

Barnemottak (økning fra ca 3000 til ca 5000 i året 2002-2003), Barneintensiv(økning på  20%). 

Slitasjen på personalet var markert. For de ansatte var også opplevelsen at feil og mangler økte, uten 

at dette ble dokumentert i all offentlighet.   
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En av lederne opplevde også å få kjeft fra en økonomi ansvarlig for å ha bemannet opp i en kritisk 

situasjon der det var nødvendig for å håndtere et kritisk sykt barn. 

Her var finansieringsordningen med vesentlig rammefinansiering av prioriterte grupper som barn og 

fødende, med på å redusere tilbud og kvalitet til denne prioriterte gruppen.  Men en pasientgruppe 

med tilbud mange andre steder og vesentlig god stykkprisfinansiering ble ”spart” av økonomisk 

hensyn. 

Opplevelsen ga grunnlag for artikler i Dagens medisin, Aftenposten og YLF- tidsskriftet, samt noe 

media omtale i TV og radio i tillegg. Noen av sparetiltakene for de svakeste gruppene barn ble 

stoppet av sykehus direktøren, men den jevne reduksjonen i bemanningen ble altså gjennomført med 

styrets godkjenning(mot de ansattes stemme). Hvor var verdiprioriteringen til det daværende styret 

på Ullevål Universitetssykehus?? De ble informert, også fra ledelsen på divisjonen og sykehuset om at 

de foreslåtte tiltak ville få moderate konsekvenser (et hakk verre enn små konsekvenser) for 

pasientbehandlingen til barna og de fødende. 

I denne spareprosessen ble det også foreslått innsparinger ved fjerning av turnusstillinger og andre 

utdanningsstillinger. Dette ble stoppet fra sentralt hold, men medførte en debatt om økonomien 

rundt utdanning av nytt helsepersonell. 

Bemanningen og tilstedeværelsen av erfarne leger på vakt døgnet rundt ble økt igjen. Enkelte 

uheldige hendelser med tragisk utfall var medvirkende til dette. Div media omtaler var også ansett å 

ha betydning for at det ble reversert.  

Nå virker, fra henvisnings- og samarbeidspartner ståsted, kapasiteten noe redusert igjen på grunn av 

ressursbruk knyttet til omorganiseringsprosessen knyttet til sammenslåing av Oslo sykehus til Oslo 

universitetssykehus(OUS) og funksjonsfordelinger mellom OUS, Ahus og VestreViken helseforetak. 

 

5.2 Seminstrukturert intervju med ledere på ulike nivåer og ulike 

fagområder 2005 

5.2.1 Metode 

Det ble valgt semistrukturert intervju med ledere og tillitsvalgte fra ulike nivåer i 

spesialisthelsetjenesten.  

Undersøkelsen ble laget ut ifra et ønske om å høre hva ledere i ulike fag, på ulike sykehus, og i 1. 

linjen, mente om finansieringssystemets påvirkninger på prioriteringer i helsevesenet.  

Spørsmål preget av spørsmålsstillers erfaringer, men det var lagt inn mulighet til å legge vekt på 

andre faktorer som vesentlige for prioriteringer, hvilket også ble gjort. Ønsket i utgangspunktet var et 

sted mellom 20 og 30 ledere fra spesialisthelsetjenesten og noen i tillegg fra 1. linjetjenesten.  

Det var et ønske å få leder på forskjellige nivåer og forskjellige fagområder for å se om nivå eller fag 

endret opplevelsene.  

Totalt 23 ledere gjennomførte intervjuet som planlagt. Intervjuet tok fra 20 minutter til 1 time. For 

20 personer ble dette intervjuet gjennomført ved at intervjuer kom til deres arbeidsplass. For 3 

ledere ble intervjuet gjennomført pr tlf. Ytterligere 2 personer i 1. linjen og 3 i spesialist- 



Masteroppgave i MHA av Irene Teslo nov. 2010 Side 45 

 

helsetjenesten er forelagt problemstillingene/intervjuet og brukt som samtalepartnere om temaet, 

uten at fullt intervju er gjennomført.  

Alle som ble kontaktet var positive og var meget villige til å stille opp. 

3 større sykehus ble plukket ut. De skilte seg ut i form av ulike organiseringsmodeller. I tillegg var 

leder ved et sykehus på vei ut av sykehuset. Ved et annet var leder nylig tiltråd. Det 3. sykehuset 

hadde beholdt sin leder over flere år. Klinikkene og avdelingene som ble valgt var kirurgi/ortopedi, 

psykiatri og barnesykdommer(pediatri).  Det var ikke samsvar mellom direktørenes faglige 

profesjonsutdanning og hvilket hovdefokus sykehuset hadde (medisinsk faglig eller økonomiske mål). 

Tillegg fra 2010: noe av de samme spørsmål er i etter tid i perioden 2005- 2010 stilt til helseleder i 

andre foretak, i kommunehelsetjenestene inkludert noen fastleger.  

Selv om fokuset ble rettet mot barnegruppens ledere/fagpersonell ble det valgt ut ledere også fra 

andre faggrupper for voksne som det her blir sammenliknet med. Det ble bevisst valgt ut ledere fra 

ulike nivåer på alle 3 sykehuset. Sykehusene hadde(har) ulike antall ledelsesnivåer. Dessverre var det 

langt flere menn enn kvinner i de utvalgte fagområdene /avdelingen.  

Flere steder var det nylig skiftet fra kvinne til mann i leder posisjoner slik at kun 8 av alle 28 som 

bidro var kvinner. Kun en av de intervjuede var under 40 år, ellers var de fordelt jevnt over 

aldersgruppene mellom 40 og 67, med noe flere mellom 50 og 60 år. Ledernivåene var jevnt fordelt.  

Det samme var formell lederutdanning. Kun 4 hadde ikke formel lederutdanning, men hadde da lang 

erfaring. 

Vet slik intervjumetode er det vanskelig å unngå at det man spør om blir farget av egne holdninger og 

erfaringer. Likevel opplevde intervjuer stor nyanse i svarene med enkelte røde tråder som gikk igjen. 

De intervjuede ble lovet anonymitet. Svarene er derfor vurdert samlet. Denne samlede vurderingen 

gir nok en mulighet for inntolkning av egne oppfatninger. Men det som intervjuer gir som samlet svar 

på forskningsspørsmålene blir i tillegg underbygget med direkte sitater uten navn eller annet 

personidentifiseringsgrunnlag. 

De som ble stil enkelt av spørsmålene i perioden 2005 -2010 hadde grunnlegende noen av de samme 

svarene - men noen forskjellig kommentarer. 

5.2.2 Spørreundersøkelsens resultater 

En ting var helt klart; ledere i spesialisthelsetjenesten var veldig engasjert i problemstillingen. Ledere 

i kommunehelsetjenesten på toppnivå var også engasjert i problemstillingen. Alle var veldig positive 

til å la seg intervjue, også 1.linje ledere. 

5.2.3 Forskningsspørsmålene og svar fra 2005 

5.2.3.1  Opplever ledere at finansieringssystemet med ISF og DRG-vekting, kombinert med 

ramme finansiering, påvirker prioriteringene innen helsesektoren og fordeling av 

ressurser på ulike grupper(navngitt).? 

Vurdering av svarene; Ja, alle var enige i at finansieringssystemet påvirket. I hvilken grad den 

påvirker varierer i svarene. Hvilke grupper som profiterer på finansieringsordningen og hvorvidt 

primære prioriteringer påvirker finansieringsordningen er det også noen ulike meninger om. Det ene 

sykehuset var i enda større grad enn de andre opptatt av å fortelle at det var de faglige 
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prioriteringene i forhold til hva som ”måtte” gjøres som veide tyngst. De fleste andre fremhevet også 

at fag hadde stor betydning i de prioriteringer som ble gjort/blir gjort på sykehuset i dag; 

Noen av uttalelsene;  

Mer penger innen et område gir mer satsning. 

DRG gir prioriteringer.  

DRG er et ”must” i dag, men en parodi slik det er i dag, med manglende oppdateringer. 

De store pasientgruppene som er utenfor DRG systemet gjør det vanskelig å bruke systemet riktig. 

Vi på ...gjør de jobbene vi skal uansett. 

Ingen føler ansvar for å prioritere. 

Myndigheten mener man ikke skal prioritere. 

Det var klart at det også var mange like oppfattelser av hvilke grupper som får mer ressurser totalt 

sett enn andre slik finansieringsordningene er pr. i dag 

Det akutte generelt, og spesielt hjerterelaterte sykdommer var det enighet om at fikk nok ressurser. 

De fleste mente at at kronikere og mer sammensatte lidelser ga mindre ressurser og mange, 

uavhengig av fagbakgrunn og yrke, sa at dette var mer tydelig for barn. Psykiatri oppfattet de fleste 

som en nedprioritert gruppe, hvor det fortsatt trengtes flere ressurser. Likevel var det flere som 

mente at det kunne være mer å hente på å organisere annerledes i psykiatrien. Denne 

problemstillingen ble også nevnt fra psykiaterhold og fra fastleger/primærhelsetjeneste i ettertid. 

Mange mente at kreft var et område det blir satset mye på, men noen hadde erfaringer som tilsa at 

det var for lite resurser evt. også for dårlig organisering av kreftomsorgen for noen kreftformer hos 

voksne. 

Uttalelser som kom i denne sammenheng med prioriteringer på ulike grupper; 

Det blir mindre og mindre ressurser til pleie. 

Barnetakster lavere enn voksne, men prioriteringene innen pediatri er ofte i tråd med takstene – akutt 

sett. 

Psykiatri for voksne på sultegrensen. 

Ellers var det ofte ja eller nei svar på om de hadde nok ressurser i de ulike gruppene. 

5.2.3.2 I så fall sees noen uheldige vridningseffekter (som det korrigeres for eller ikke 

korrigeres for)? 

Vurdering av svarene; De fleste uttalte at det var uheldige vridningseffekt, men hadde ulike 

oppfatninger og opplevelse av graden /mengden av vridningseffekter og hvorvidt de ble korrigert for. 

To av sykehusenes ledere var mer enige om at det ble forsøkt å korrigere for vridningseffektene enn 

lederne ved det 3. sykehuset. Men forskjellen var ikke helt entydig. 

Noen av uttalelsene her var: 

Fokus på ventetider gir mye feil. 

Uheldige vridning over mot privat aktivitet og ”fløteskumming”. 

Tyngre og mer sammensatte grupper taper. 
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Vankelig med de gruppene som trenger behandling fra flere nivåer. 

Plutselige endringer et problem.  Styring vanskelig. 

Hvis det elektiv tas tilbake til sykehuset kan sykehuset tjene mer på dagens system. 

Takstene i dag gir mindre penger for samme hjerteoperasjon på en med Down syndrom i forhold til en 

uten denne diagnosen uten at noen kan forklare hvorfor. 

5.2.3.3  Oppleves dette forskjellig for ledere på forskjellige nivåer og innen forskjellige 

medisinske ”grener”. Har tillitsvalgte en annen oppfatning? 

Vurdering av svarene; I og med at det er såpass få personer i hver gruppe som er intervjuet vil det 

her være klart personavhengig. Det var likevel tydelig at det å være nær beslutningsnivået og å ha 

følelsen av å bli hørt ga mer tilfredshet og mindre fortvilelse over systemet slik det er i dag.  

Det var stort sett enighet om hvilke områder som ble underprioritert totalt sett og ved det 

nåværende finansieringssystem, uavhengig av hvilket fagområde man representerte. De som dog var 

ledere innen for enkelte ”underprioriterte” grupper ga klarerer uttrykk for opplevelse av at 

finansieringssystemet ga skjev fordeling av ressursene. Men forskjellen her var nok større mellom 2 

av sykehusene, hvor det kom til utrykk fra det ene sykehuset at fag hadde høyeste betydning for 

prioriteringer, mens det andre sykehuset, i alle fall noen divisjoner, mente at økonomien hadde fått 

for stor plass i prioriteringene.  

Det bør da sies at det sistnevnte sykehuset ligger i den helseregionen som da var ”flinkeste” i klassen 

til økonomistyring, mens det andre sykehuset der fag hadde høyeste prioritering ikke hørte til denne 

regionen. Man kan undre seg over om det her spares til fant, eller om det andre foretak burde ha 

strammere økonomistyring. Eller begge deler. 

De 3 tillitsvalgte som uttalte seg, var fordelt fra de 2 overnevnte sykehusene. Deres inntrykk og 

forskjeller i deres oppfatninger, gjenspeilet de prioriteringene som lederne ved de samme 

sykehusene oppfattet å være gjeldende.  

Det var uansett enighet om at finansieringssystemet i dag ikke prioriterer barn, kronikkere med 

sammensatte lidelser eller psykisk psyke og at ressursen til disse gruppene burde øke og/ eller 

organiseres bedre. Noen av uttalelsene var; 

 I kommunehelsetjenesten er det inntrykk av at en del styres av en målsetning å ”å holde 

budsjetter” heller en god samfunnsøkonomi. Der hvor kommune og sykehus har fått til gode 

samhandlingsfora og rutiner der kompromisser og pasientenes beste er i sentrum ansees å 

oppveie uheldige vridningseffekter noe. Men også slike prosesser ble påvirket av hvilke typer 

finansiering som lå bak. 
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5.2.3.4 Opplever ledere (og tillitsvalgte) at prioriteringene vil vært gjort annerledes ved 

1.annet finansieringssystem (spesifiseres) 

2.annen DRG koding enn nåværende med samme system for øvrig? 

Vurdering av svarene; Noen få mente at det kanskje kunne vært bedre med ramme finansiering enn 

dagens ordning for å få mer ressurser, men de var likevel mer positive til forbedringer av dagens 

system med DRG. De fleste mente at forbedringer i DRG systemet og et finansieringssystem /DRG 

koding som var mer realistisk og oppdatert, ville gi mindre uønskede vridninger.  

5.2.3.5  Hvordan opplever ledere at finansieringssystemet og budsjettkravene påvirker 

samhandling med  

- andre avdelinger 

- 1. linje 

- Evt.”3.linje” 

Vurdering av svarene; Flere hadde betenkningstid på disse spørsmålene, men mange svarte også 

meget raskt ja. Flere mente at de forsøkte å ikke tenke økonomi i nødvendig samhandling om dårlige 

pasienter. Likevel hadde alle eksempler på finansieringsordninger og budsjett kravs betydning for 

samhandling både mellom avdelinger og mellom nivåer. 

Noen av uttalelsene; 

Uryddige betalingsordninger gir uryddig pengeflom. 

Påvirker donorvirksomhet pga. DRG mangler. 

Internfakturering provoserer og vanskeliggjør samarbeid. Bruker mye ressurser på internfakturering 

som ellers kunne vært brukt i behandling. 

Mange er mer opptatt av å få penger enn å hjelpe hverandre. 

Vekting etter det mest faglige riktig blir som regel brukt, men burde også vært gjenspeilet i DRG 

systemet og finansieringssystemet generelt. 

5.2.3.6 I hvilken grad og på hvilken måte påvirkes valg av behandlingsnivå og 

ansvarsfordeling både akutt og i oppfølging? 

Vurdering av svarene; Det varierte noe hva de svarte på dette. Men de flest ga uttrykk for ar det var 

moderat.  

Andre uttalelser var:  

Pasienter bør ikke bestemme selv. 

Leon prinsippet er et bra prinsipp, som i en del sammenhenger understøttes av dagens 

finansieringsordninger, men finansieringssystemet i dag burde understøtte dette bedre.  

Også her var det av betydning at man hadde samhandlingsfora og rutiner med 1 linje for å få til 

effektive tiltak( jmfr. også erfaringer og tilbakemeldinger 2005-2010.) 

Tendens til å ha som fremste mål å styre budsjettet fremfor god samfunnsøkonomi eller nødvendige 

tiltak påvirket også her mulighet til å behandle på rett nivå. 
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Kommunens mulighet til å få dekket en andel av de dyreste pasientene ved søknad til Hdir etter på 

forhånd fastsatte takster har styrket mulighet til å ta flere ”tunge ressurskrevende brukere” i 

primærhelsetjenesten. 

 Likevel ser vi at det kanskje påvirker til at man fra spesialisthelsetjenesten i større grad definerer 

pasienter som utskrivningsklare/ferdigbehandlet selv om det ikke finnes adekvat faglig oppfølging i 

kommunehelsetjenesten og også med stor sannsynlighet kan bli enda dyrere å starte nye og 

omfattende tiltak i kommunehelsetjenestene hvor kanskje flere instanser enn helsetjenesten blir 

involvert. Dette gjelder særlig psykiatri. 

5.2.3.7  Få frem andre forhold enn økonomi som ledere mener er av betydning for 

ressursfordelig og prioritering mellom ulike pasientkategorier. 

Vurdering av svarene; De fleste nevnte raskt fag som betydning, Omtent halvparten nevnte media 

og eller politikere selv, mens resten svarte ja på spørsmål om media hadde betydning. 

Uttalelser som kom, 

Samfunnsoppfatning 

Teknologi tilgjengelig 

Alvorlighetsgrad.  

Etisk fundament. 

Historie har betydning(2 sa dette). 

Geografi har betydning. 

Media – eneste kontrollør. 

Politikere tar ikke tak. 

Politikere styrer etter korridorpolitikk og media oppslag. 

Folk bes om å holde kjeft om de skjevutviklinger som skjer. 

For lite fag blant mange beslutninger 

Interesseorganisasjoner, bl.a. gjennom midler som gis til forskning 

Faglige dvs.  egen faglige interesser. 

Egen interesse. 

Status. 

For lite forebyggende arbeid. 

Ønsker mer forebyggende arbeid blant barn og unge. 

Flere av de samme kommentarene har kommet i dialogene fra 2005-10 både vedrørende forhold som 

påvirker og faktorer som de ønsker prioritert i høyere grad av forebygging både blant barn/unge og 

eldre. 

5.2.3.8 Hvilke synspunkter har 1.linje tjenesten (repr ved fastleger og kommunale 

helsesjefer) av de prioriteringer som gjøres i spesialisthelsetjenesten  og i relasjon 

til  eget system.? 

Vurdering av svarene; 1.linje representantene skilte seg ikke ut i forhold til holdninger og meninger i 

forhold til resten. Men en av dem påpekte at helsepersonell selv stod for prioriteringer i forhold til 

status og prestisje. De samme forhold gjelder i forhold til hvilke pasienter som det er problemer 

rundt og i samhandling for øvrig. 
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5.2.3.9    Forslag fra ledere til forbedringer av finansieringssystemet, DRG og 

ressursfordeling el. annet i tråd med ønskede prioriteringer. 

Vurdering av svarene; Her var de fleste positive og hadde et eller flere svar klart fremme. 

Gjengangere var mer realistisk DRG system, raskere oppdateringer, mer faglig påvirkning av DRG 

setting og forbedring, og et DRG system /finansieringssystem som underbygger de ønskede 

prioriteringene. Ikke minst fordrer da dette at det fra sentralt hold gjøres prioriteringer. Å tørre å 

prioritere og deretter lage et fleksibelt og faglig fundert finansieringssystem som underbygger dette 

kunne være oppsummeringen på disse svarene. 

Kommentarer var slik: 

DRG systemet bør ha kontinuerlig gjennomgang av aktiviteter og med aktive tilbakemeldinger fra 

sykehusene.  

Opplevelse av rettferdighet viktig. 

Riktig(kostnadsriktig) DRG system kan gi effektive prioriteringsordninger. 

Tilgivelse letter enn forhåndsgodkjenning. 

Pengen bør følge pasienten med et direktorat som kontrollør. 

Man bør få beholde overskudd. 

Et spesialistforum gjennom Dnlf bør brukes i forhold til satser og prioriteringsordninger. 

 

5.2.4  Oppsummering. 

For intervjuers egen del var dette lærer rikt og interessant. 

De mange ledere imponerte med positiv holdning til intervjuet, med sitt engasjement og sine 

kunnskaper. Det var helt klart at faget stod svært høyt oss alle, uansett yrkesbakgrunn og 

lederutdanning. 

De var alle enig om at finansieringsordningen hadde betydning for de prioriteringer som er gjort og 

gjøres. I hvilken grad de var opptatt av dette eller fremhevet dette som vesentlig, avhang av deres 

egne erfaringer i den daglige drift. 

De fremhevet også en rekke andre faktorer av betydning for prioriteringene som virket både 

gjennom finansieringssystemet og på siden av dette. Hvilket også underbygges av rapporter om 

effekten av stykkprisfinansiering på enkelte lidelser(de med god prislapp). 

Media og politikeres rolle og betydning for prioritering var alle enige om. 

De fleste ønsket forbedringer av det nåværende systemet. Øverst på ønskelisten stod for mange 

faglig funderte prioriteringer fra sentralt hold, etter nasjonal retningslinjer og et finansieringssystem 

som underbygget de prioriteringer som var gjort / fremkommer i disse nasjonale retningslinjene. De 

ønsket også et smidigere system med raskere oppdateringer og nærmere link mellom klinikk/fag og 

DRG kodingssystemet(ivaretatt av stiftelsen Sintef Unimed i 2005, men dette er senere overtatt av 

Hdir selv om en del av miljøet fortsatt er plassert i Trondheim). 

Dagens system underbygger ikke utnyttelse av ressurser i Psykiatrien, og gir mindre til barn enn 

voksne dersom ikke disse barna prioriteres høyere innen rammefordelingen, og spesielt de med 

kroniske og sammensatte lidelser blir underprioritert i dagens system. 
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Et forbedret system bør i tillegg underbygge samhandling, forebygging og helhetlig tenkning. Dette 

bør være konkret og gi opplevelse av rettferdighet. 

Disse forbedringer ønskes rettet gjennom overnevnte forbedringer av finansieringssystem, men det 

pekes også på ansvaret som ligger hos fagfolk, politikere og media i å spille på lag i forhold til 

prioriteringer som gjøres. 

 

5.2.5 Etterord 2010 

I 2005 var intervjuene med mange gode ledere lærerikt og hyggelig. Det viste at prioriteringer som 

ble gjort ble styrt av mange og kloke tanker hos ledere som i storgrad nøt respekt hos fagfolket, ved å 

ha hatt stabil styring noen år etter de turbulente årene rundt årtusenskiftet noen steder. 

Det som bør vurderes i dag er hvorfor de fleste av disse lederne, særlig de med i de høyeste 

posisjonene, ble flyttet på evt. flyttet seg selv i løpet av få år.  

I intervjuene ble det av noen nevnt at de ble bedt om å ikke si noe om skjevutvikling og forhold der 

økonomi og behov ikke samsvarte med egentlige og offentlige prioriteringer. Detter i strid med 

helsepersonell loven, men likevel veldig vanlig og vanskelig å kombinere med et system som skal i 

større grad bassere seg på faglige prioriteringsgrunnlag, hvis ikke holdningen endres. 

Hva er det som egentlig styrer, dersom ledere med og uten fagbrakgrunn blir flyttet fra sine 

posisjoner når et nivå lengre opp er misfornøyd med den økonomiske styringen eller andre 

prioriteringer som blir gjort? Økonomi? Egen makt hos personer høyere opp og med mer distanse til 

oppgavene og brukere? Eller har det vært politiske motiv i endring av ledelse? Politiske partier som 

vil ha sine personer der hvor det gjelder for å opprettholde makt?   

Manglende trivsel hos lederne selv med oppgavene, ressursbruken og styringsform og mulighet kan 

selvfølgelig ha enn meget stor betydning uansett hva som er den offisielle grunn til at leder flytter på 

seg. 

Det vi ser i positiv retning er at det de siste årene har vært en vesentlig utvikling i DRG systemet og 

endringer i dette knyttet til faglige innspill. Prioriteringsveilederne er også kommet etter dette i alle 

fall i spesialisthelsetjenesten. Det er også jobbet mye med nærmere faglige retningslinjer som er 

godt fundert i evidens etter modell av NICE i England. (se mer om prioritering og retningslinjer kap.6)  

Likevel ser vi at verken DRG systemet eller andre deler av finansieringsordningen foreløpig dekker 

målet og ledernes ønsker om at det i større grad blir prioritert forebyggende arbeid og både 

forebyggende, tidlig intervenerende og rehabiliterende tiltak over for barn og unge. Dette tiltross for 

at disse er de mest prioriterte områdene i nye planer. 

 

5.3 Erfaringer fra kommunehelsetjenesten (og spesialisthelsetjenesten) 

2004-2010 

5.3.1 Generelt. 

I Kommunehelsetjenesten er erfaringen at de samme faktorene som i spesialisthelsetjeneste; fag, 

etikk, egen interesse, egne lederambisjoner og allianser, samt mediafokusering har betydning for 
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valg og prioriteringer som gjøres. Likevel er de finansielle virkemidlene her som andre steder klart 

tydeligere. Eksempler er psykiatriopptrappingsplanen, midler til feltpleie for rusmisbrukere og 

tjenester som får takstrefusjoner. 

Det er skrevet en rapport IS 1453(skrevet i 2005 og utgitt 2007) om prioritering i 

kommunehelsetjenesten i tillegg til at det de siste par årene er laget prioriteringsretningslinjer og 

veiledere innen mange fag (se kap. 5). Det er ingen som lengre bestrider behovet for grunnlegende 

god og tydelig prioriteringskriterier som en basis for hvordan ressurser fordeles, men erfaringer fra 

de siste årene viser at dette ikke fungerer helt etter intensjonene ennå. 

Et grunnleggende spørsmål innefor helsesektoren er ofte hvordan prioritere begrensede midler 

mellom to godeformål både i kommunehelsetjenesten og spesialist helsetjenesten: 

1. Kvalitet i livet for dem som alt er utenfor arbeidslivet eventuelt også pleietrengende og ofte 

har alvorlige diagnoser eller flere sammensatte behov  

2. Forbygge/igangsette tidlige tiltak for å forhindre at flere faller ut av skole, arbeidsliv og 

sosiale sammenhenger, med dårligere helse som medfølgende resultat eller 

bakenforliggende årsak.  

I Lønning utvalget II, er det anbefalt prioritering etter følgende kriterier: 

 tilstandens alvorlighetsgrad,  

 tilgang til tilbud med effekt,  

 og tiltakets kostnadseffektivitet  

Dette viser at begge bør prioriteres, men på en balansert måte. 

Likevel er det vanskelig ut i fra disse kriteriene å fordele /prioritere andel ressurser mellom 

tungekrevende brukere og dette igjen opp mot forebygging innen helse og viktige helsefremmende 

tiltak innen andre sektorer. Dette kan være vanskelige prioriteringer å ta lokalt. IS 1453 konkluderer 

med at primærhelsetjenesten trolig trenger flere verktøy til å få til riktig prioritering. 

Skal man prioritering de med store synlige behov først, kan det fort gå bekostning av å forebygge, 

selv om det da kan gi konsekvenser tilsvarende flere tunge ressurskrevende brukere på sikt.   

Det finnes i dag ingen retrospektive /ISF modeller for finansiering og prioriteringstøtte for kommuner 

som igangsetter samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak. Tvert imot virker det ofte slik at når noen 

kommuner starter slike tiltak omfordeles kommunes midler til andre, fattigere kommuner 

/kommuner med andre prioriteringer som intensiv for å få disse også til å starte tilsvarende tiltak. 

Jamfør eksemplet med fordelingen av midler til styrking av skolehelsetjenestene til Videregående 

skoler i Akershus fylket - beskrevet lengre ned. ( Samt Vigandersblog-5.mai 2010, og Aftenposten om 

finansiering av krisesentre 14.nov2010) 

Endringer i finansieringssystemene gir endret økonomi for kommunene. Det oppleves lite styrking av 

kommuner som får til forbygging og tidlig intervenering - tvert imot mindre tilskudd noen ganger 

(jmfr. nevnte medieomtaler). Kommuner som har prioritert forebygging kan i noen tilfeller få mindre 

til helse etterpå. Men også dette er uforutsigbart.  
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Som i spesialisthelsetjenesten er de stadige endringene i finansieringssystemer og prioriteringer noe 

man ser gjøres i beste hensikt, men samtidig gir vanskelige styrings forhold. 

Kommuner som får til gode helsetiltak og noe dyrere omsorgstilbud som avlaster statlige 

helsetjenester(= god samfunnsøkonomi) blir ikke prioritert.  

Tvert imot hender det ofte at de mister inntekter og blir sammenliknet i KOSTRA tall på en slik måte 

at det fremstår som de er ”for dyre i drift” fordi andre kommuner buker mindre på samme grupper. 

At fylkeslegen /helsetilsynet har vurdert de samme tjenestene i de ”billige”/effektive kommune til å 

ikke holde lovpålagt standard kommer ikke frem i de samme tallene, og legges bare frem dersom det 

er interesserte fagfolk, pårørende eller politikere(som ofte er både pårørende og fagfolk).  Ofte er 

det ikke gjennomført tilsyn heller slik at det ikke er synlig noe sted hvorvidt kvalitetskrav er fulgt. 

5.3.2 Eksempler på helse fremmende og forebyggende tiltak som i større grad burde ha 

sikker finansiering 

5.3.2.1 Et tertiærforebyggende tiltak 

 Prosjektmidler til å få folk som i dag er på trygd og utenfor daglig drift inn i ”produksjon” og 

samfunnsnyttig og egennyttig aktivitet har vært utlyst bl.a. gjennom NAV.  

Kjennskap til et godt prosjekt hvor mange har ”kommet i gang igjen” fått nytt håp tilsa at dette var 

nyttig og vel anvendte penger. Men i år to av prosjektet har likevel ikke NAV den lovte andel 

prosjektmidler tilgjengelig for dette og andre tilsvarende prosjekter og deler av prosjektet står i fare 

for å måtte nedlegges.  

Deltagerne gir da utrykk for at dette er enda verre enn om de ikke hadde startet fordi det å miste en 

tent håp er enda verre enn å ikke ha noe i utgangspunktet. Det blir vanskeligere å tro på at det nytter 

og vanskeligere å tenne håp og energi i neste omgang. Resultatene av fravær av planlagt mengde 

tilskudd er påklaget og det diskuteres blant de berørte om det er hensiktsmessig evt. helt nødvendig 

at media informerer om det samme fordi erfaringer har gitt dem innsikt i at media er en stor 

bidragsyter i å få sentrale aktører til å lytte bedre og å la informasjon en som følger i media medføre 

tiltak.  

Heldigvis førte skriftlige og muntlige klager her frem til at det godetiltak likevel fikk nødvendige 

midler til videreføring. Dessverre gjelder ikke det alle slike prosjekter og viser usikkerheten i 

prosjektorganisering.  

5.3.2.2 Primær og sekundærforebyggende tiltak 

Folkehelsemidler gjennom fylkene har i en del kommuner ført til oppbygging av flere primær og 

sekundær forebyggende tiltak, som ”aktiv på dagtid, ”gå til skolen aksjoner”, ”den kulturelle 

spaserstokk”,  Mat, Morsjon og Moro på skolen m fl., men disse finansieringen er kun fra år til år og 

avhenger av ildsjeler. 

Barn og unge med overvekt er pekt på om en stor helseutfordring. Ufordringen er knyttet til forhold i 

tidens samfunn som favoriserer stille aktivitet og stillesittende underholdning frem for aktivitet, 

parallelt med en økt tilgjenglighet av ernæring som kan gi fedme.  

Det har vært arbeidet en del fra sentralt hold i forhold til flere områder med fokus på økt informasjon 

på riktig kosthold og viktigheten av tilstrekkelig aktivitet og tilrettelegging for økt aktivitet i 
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forebyggende og tidlig intervenerende tiltak.  Alle vet nå at det er viktig å spis sundt og være aktiv. 

Overvekt hos barn og unge er fortsatt en utfordring. 

Det er ingen tvil om at man anser dette som et av de største områdene hvor det er behov for 

forebygging og tidlig intervenering for å unngå redusert helsetilstand, redusert antall arbeidsdyktige 

parallelt med ”eldre bølgen” og for å unngå et enda mer økende behov for dyre 

spesialisthelsetjenester.  

Og det er fortsatt slik at det har vært sparsomt med takster som favoriserer prioriterer tidsbruk på 

tidlige interveneringstiltak.  Det gjelder både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

Behandlingsoppfølging i spesialisthelsetjenesten er stort sett finansiert med forskningsmidler på 

dette området og takster for tverrfaglig oppfølging var inntil 2009 begrenset til et besøk i halvåret.  

Det siste er heldigvis fjernet og mer riktig, men likevel lav takst. Det viktigste tiltaket; aktivitet med 

veiledning og oppmuntring og fokus på mestring, foregår likevel ikke i spesialisthelsetjenesten, men i 

lokalmiljøet. 

Det finnes ikke spesifikke øremerkede midler til lavterskel tilbud til denne gruppen, men i noen 

sammenhenger blir tiltak til denne gruppen prioritert ved utdeling av folkehelsetiltaksmidler. Det er 

da snakk om veldig små mengder i forhold til hva som trengs for å drifte effektive tiltak for de som 

trenger det, men likevel for noen kommuner nok til å igangsette tiltak som virker 

aktivitetsfremmende. Noen kommuner har fått gode resultater ut av slike folkehelsemidler. Hvilket 

det utvilsomt burde være flere av. 

I noen sammenhenger gis også forskningsmidler etter søknad, men da med lange søknadsprosesser 

og kun for begrenset periode med stor usikkerhet eller sikker nedleggelse så snart forskningsmidlene 

er oppbrukt.  

Det kreves felles politisk, administrativ og faglig vilje, entusiasme og prioritering til for å til dette i 

primærhelsetjenesten uten større , spesielt øremerkede midler evt. refusjonstakster.  

Bruk avretningslinjer med avvikssystem som styrende kan kanskje føre til økning i tiltak. Men med 

begrensede midler kan kommunene komme i situasjon hvor de uansett hva de prioriterer bort, vil 

måtte prioritere bort de lovpålagte oppgaver som ikke gir inntekter i form av refusjoner eller 

egenandeler. 

5.3.3 Psykiatri opptrappingsplanen 

Psykiatriopptrappingsplanen ga både statlige sykehus og kommuner en god og sikker mulighet til å 

trappe opp tiltak til psykisk helse som tidligere var nedprioritert. Planen er omtalt flere ganger 

tidligere i oppgaven. Denne formen for øremerkede midler er et sterkt finansielt virkemiddel som, 

spesielt hvis den følges av klare retningslinjer og rapporteringer, kan virke veldig effektivt. Det må 

likevel nevnes at oppfølging av rapprotering var klar, men tilbakemeldinger på tiltak som ikke var helt 

etter rammen f eks manglende andel 20% til barn og unge, ble ingen tiltak igangsatt fra 

”kontrollerende myndigheter” . fra 2009 har psykiatrimidlene til kommunen ikke lengre øremerkede 

og øker ikke videre. De midlene er nå en del av rammebevilgningene som kommunen kan bruke i 

tråd med lokale politiske beslutninger. 
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5.3.4 Retningslinje arbeid og sentrale føringer  

Faglige retningslinjer er viktige og bør være medvirkende faktor, men det brukes ofte veldig lang tid 

på å lage dem, de er ressurskrevende å lage og å oppdatere.  Veldig mye god forebyggende helse kan 

ha  blitt forskjøvet til å bli alvorlige spesialisthelsetjenestekrevende sykdom. 

Det ble i 2004 startet et arbeid med å lage retningslinjer for oppfølging og behandling av overvekt 

både av voksne og barn/unge. Det ble sagt at så snart retningslinjene var klare ville det være mulig å 

lage takster for behandling som finansierte nødvendig behandling. Det tok mer en et år å starte opp 

arbeidet og flere år å fullføre nok til å sende det på høring i 2009. Det endelige resultatet av 

retningslinjene er ennå ikke offentlig gjort og det foreligger ikke endring i takstsystem som 

underbygger nødvendig oppfølging og behandling. Vi som arbeider med problemstillingen både i 

kommunehelsetjenestene og spesialisthelsetjenesten ser etter hvert hav som virker over tid. Uten 

ildesjeler og mye frivillig tid til søknader om midler og oppfølging ville det ikke vært mulig å få denne 

erfaring på hva som virker heller.  

Sentrale myndigheter har gjennom psykiatriopptrappingsmidler og i faglige og administrative 

dokumenter påpekt viktigheten av tidlig psykisk helse intervenering. Opptrappingsmidlene med en 

regel på minimum 20% til barn og unge og rapporteringskrav hadde god virkning i alle fall i noen 

kommuner. Asker og Bærum kommuner er av de kommunene. Dessverre ble det da 

psykiatriopptrappings- midlene ble ”frie midler” samtidig med innstramninger, ikke like lett å 

argumentere for  psykologopptrapping til barn og unge i takt med befolkningsøkning og behov. 

Skolehelsetjeneste i videregående skoler i Akershus ble av fylkespolitikere besluttet styrket med egne 

fylkeskommunale midler da en undersøkelse viste at mange av kommunen nedprioriterte denne 

delen av skolehelsetjenesten tross tydelige behov for dens tilstedeværelse. Ved fordeling av midlene 

fra fylket var det slik at det ble forlangt at man opprettholdt det man hadde av tjenester fra før for å 

inngå avtale om å motta midler. Det ble også lagt føringer for hva de skulle brukes til. Dette var og er 

bra. 

 Men ved fordelingen av midler ble det også lagt vekt på at de som hadde lite skulle få mye og 

omvendt. Målet var da selvsagt å sørge for like tjenester til alle ungdommer i videregående 

opplæring, men kunne oppleves urettferdig av lokale politikere/ kommuneadministratorer som 

hadde brukt mye lokalemidler over lengre tid på helsetjenester til fylkenes videregående skoler. 

5.3.5 Øremerkede midler til flere viktige formål  

Rusomsorgen; Feltpleie. Lavterskel helsetilbud til rusmisbrukere for å redusere sykelig og dødelighet 

gjennom smitteforbyggende tiltak som utdeling av rene sprøyter, sår stell, vaksinering og hjelp til 

helse oppfølging og tannbehandling. Øremerkede midler som søkes hvert år og som foreløpig også 

kommer hvert år og det virker. Men fra neste år har vi fått beskjed om at i motsetning til tidligere vil 

ikke lengre husleie og en del flere deler av budsjettet ikke kunne dekkes av prosjektmidler - kun 

lønnsmidler og driftsmidler til medisinskutstyr. 

Flyktninger  og asylsøkere som kommer til kommunene har et behov for helsesjekk utover det 

ordinære i tilegg til de samme behov som andre beboere. Dette koster kommunene ekstra ressurser 

og er derfor finansiert ved egne satser fra UDI. Ved at kommunene i felleskap har dokumentert 

kostnadene som brukes og dokumenterer et langt høyere kostnadsnivå for enslige mindreårige 

asylsøkere enn for voksne eller familier, har satsen blitt juster slik at man er på et mer realistisk nivå. 
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Noen kommuner drifter mottakene sine selv i tillegg og enkelte har tidligere ment å ha tjent på dette. 

For de flest er det heller snakk om å forsøke å oppnå å ikke bruke mer enn man får. I forebyggende 

helseperspektiv er det viktig at disse får den psykiske og fysiske helsehjelp de trenger så raskt som 

mulig, slik at ikke negative effekter på dem selv og deres omgivelser går for langt. 

Folkehelse tiltaks prosjekter (som Gå til skolen, svømme undervisning for ungdom og voksne 

innvandrere, Frisklivs tiltak for barn så vel som voksne, samt Aktiv på dagtid m flere) har i mange 

sammenhegner vist at de virker og viser at det er mulig å få mye ut av få midler. Dette er tiltak det 

burde vært større an del midler til og lettere oppnå å få midler til. Det er nettopp slike tiltak 

samhandlingsreformen omtalt i kap. 6) allerede i 2010 har satt av midler til og spesielt der det 

medfører god samhandling mellom 1 og 2 linje eller bedre ressursutnyttelse.   

Men disse midlene har gått inn til kommunene som frie midler uten rapporteringsplikt foreløpig. 

Fylkesmennene melder om at de ønsker en strenger øremerking og rapporteringsplikt på disse 

midlene videre fremover. Spesielt fordi de på etterspørsel til kommunen nå i vår, i liten grad får 

konkrete svar på hva midlene er brukt til og de områder de er ment brukt til ikke ser noen vesentlig 

økning i tilførte midler. Et av de viktige områdene er da helsestasjons og skolehelsetjeneste inkludert 

leger og psykologer. Det er i tillegg satt av øremerkede midler til psykologer i kommune-

helsetjenesten men det er for en kortperiode og er en betingelse at kommunene stiller midler til 

rådighet selv også. 

Psykiatriopptrappingsmidler er det i mange kommuner kommet mange gode tiltak ut av. I Asker og 

Bærum kommuner er eksemplene mange og med gode resultater. Ikke alle kommuner har maktet å 

realisere alle gode tiltak for disse midlene og det er varierende grad av i hvor stor andel av midlene 

som har gått til personer under18( 20) år. Det var lagt en føring på ca 20% i forhold tila t det er en 

gjennomsnittlig prosentandel av de yngste i befolkningen.  For en kommune med en prosentandel 

ung som overstiger 20% av befolkingen bør da ha brukt mer enn 20% av sin andel psykiatri-

opptrappingsmidler på denne gruppen. 

Helsestasjonskolehelsetjeneste og leger/psykologer i tilknytning til disse er fortsatt ikke utbygget i 

den grad statistikken sier at de trengs for barn og unge, samtidig som det i stor grad meldes om at 

mye av det som foregår der hjelper. Hvordan få finansieringssystemer som underbygger dette?.  

Både psykiatriopptrappingsmidler, folkehelsemidler og samhandlingsmidler peker på dette som 

satsningsområde. Politiske føringer i noen kommuner og administrative i andre kommuner peker på 

at man ønsker å prioritere dette, men for at man skal få det til må det være både administrativ og 

politisk vilje til det.? 

Det som er krevende i kommunen er at politikeren kan være faglig oppdatert å ønske forebygging og 

fokus på barn og unge, men samtidig ha økonomiske krav til administrasjonen som gjør det vanskelig 

for administrasjonen å gjennomføre dette når det samtidig er krav til å opprettholde evt. forbedre 

kvalitet på pleie tjenester.  Prioriteringer mellom ulike sektorer kan være krevende både for 

administratorer og politikere, og i noen sammenhenger kan nasjonale minimumskrav og 

retningslinjer vær gode hjelpemidler. Spesifikke øremerkinger av midler har også vist seg å føre fram 

uten å fjerne kommunens selvstyre i hvordan å utnytte ressursen maksimalt inne for den rammen av 

tiltak de er øremerket til. De samme erfaringene gjelder for spesialisthelsetjenesten. Myndighetene 

har derfor også satset mer på prioriteringsveiledere og prioriteringsforskrifter de siste årene. 
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6 Prioritering og prioriteringssystemer   

6.1  Målsetning og oppgaver 
Sitat fra Hdirs nettsider:  

Prioritering betyr å sette noe foran noe annet. Det innebærer å rangere pasienter og tjenestetilbud. 

Helsedirektoratet har ansvar for å bidra til gode prioriteringer i norsk sosial- og helsetjeneste. 

Helsedirektoratet skal:  

 gi departementene råd i prioriteringsspørsmål  

 tolke lovgivningen som regulerer prioritering  

 ha ansvar for sekretariatet for det regjeringsoppnevnte Nasjonalt råd for prioriteringer i 

helsetjenesten.  

I Norge har de to prioriteringsutvalgene (NOU 1987:og 1997:18) sammen med lovgivningen fastlagt 

at alvorlighetsgrad, nytte og kostnader skal legges til grunn. Helsedirektoratet samarbeider blant 

annet med helseforetakene for å få en ensartet nasjonal praksis på feltet. Nasjonalt råd for 

prioriteringer gir råd til helse- og omsorgsministeren.  

Helsedirektoratet skal bidra til at:  

 spesialisthelsetjenesten driver sin virksomhet i samsvar med gjeldende normer for prioritering  

 tilgjengelighet og behandlingskapasitet er i samsvar med pasientrettighetsloven og 

prioriteringsforskriften  

 nye behandlingsmetoder vurderes mot kostnadene  

 prioriteringsforskriften utvikles til et praktisk verktøy for utøverne av tjenesten 

 

6.2 Prioritering i kommunehelsetjenesten 
I 2008 kom en egen rapport, IS-1453, som var arbeidet med siden 2005 ang prioritering i 

kommunehelsetjenesten. 

Det refereres bl.a. til Lønning utvalget II: - Kriterier i kommunal prioritering 

I primærhelsetjenesten behøver man antagelig andre sett med prioriteringskriterier enn kriteriene 

tilstandens alvorlighetsgrad, tilgang til tilbud med effekt, og tiltakets kostnadseffektivitet som ble 

presentert av Lønning II-utvalget. Kommunehelseloven sier at kommunen plikter å yte ”nødvendig 

helsehjelp” til innbyggere som til enhver tid oppholder seg i kommunen. Det innebærer bruk av skjønn 

og bred vurdering av fysisk og psykisk tilstand og sosiale forhold. Formuleringen i loven virker klok, og 

kan være nødvendig for å sikre at primærhelsetjenesten har rom for de mangeartede behov som 

oppstår hos folk flest. Det er behov for å få vurdert bekymringer, plager og sykdom, og for å få hjelp i 

egne hjem på ulike premisser. 

Sitat: Kommunehelsetjenesten er ikke omfattet av prioriteringsforskriften og er foreløpig stort sett lite 

fokusert i prioriteringssammenheng. Dette til tross for at kommunehelsetjenesten og pleie- og 

omsorgssektoren i kommunene til sammen er omtrent like stor som spesialisthelsetjenesten, og til 

tross for at beslutninger foretatt i ett nivå av helsetjenesten påvirker ressursbruken i det andre nivået. 

Dette gjelder begge veier. 
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Sitat fra IS 1453; En studie av prioriteringer i primærhelsetjenesten i Sverige  

Det arbeides med prioriteringer i primærhelsetjenesten i Sverige, i regi av PrioCentrum (CMT-rapport, 

2006). Studien er en del av et større forskningsprosjekt om prioriteringer i svensk helsetjeneste. 

Hensikten med studien er å undersøke forutsetninger for personalet i primærhelsetjenesten til å 

arbeide med åpne og systematiske prioriteringer. Trolig kan denne systematiske 

erfaringsinnsamlingen fra Sverige i noen grad overføres til norske forhold.  

Resultater viser så langt at personalet er bevisste om at prioritering og rasjonering skjer hele tiden, 

men på en usystematisk måte. Det er en utbredt oppfatning av at det er for lite ressurser i 

primærhelsetjenesten. Ressursmangelen kompenseres med rasjonering (f. eks tidsrasjonering, eller å 

utsette oppgaver), kvalitetsreduksjon (billigere legemidler, færre kontroller) eller ved å velge bort 

noen oppgaver (skrive attester, ta seg av kosmetiske besvær). Personalets innstilling til prioritering 

varierer mellom de fleste som oppfatter oppgaven som ”naturlig og nødvendig” og et mindretall som 

oppfatter begrepet som ”negativt ladet”. Innstillingen hos norsk helsepersonell er ikke kjent.  

Det er varierende meninger om hva som kan gjøre prioriteringsarbeidet akseptabelt for helse- og 

sosialpersonell. Forslag til forutsetninger er at valgene må være medisinsk begrunnede, det må gis 

god informasjon, og beslutninger må bygge på ”retningslinjer” fra ledelsen og være akseptert både av 

pasienter og helsepersonell. Spørsmålet om innhold i begrepet retningslinjer, og om de også omfattet 

kriterier, ble ikke utdypet.  

Tilliten i befolkningen til primærhelsetjenesten er stor, mens helsepersonell ofte opplever at 

forventningene i befolkningen er urealistiske. Den svenske undersøkelsen viser at yngre har større 

forventinger og krav enn eldre, men den registrerte ikke forskjeller knyttet til kjønn, etnisitet eller 

sosiale grupper. Mange av intervju objektene i undersøkelsen hadde en mening om at prioriteringer 

er en felles oppgave for politikere og helsepersonell. Politikere har ansvar for førsteordens 

prioritering, dvs. overordnet finansiering og grensesetting av primærhelsetjenestens oppgaver. De bør 

gi støtte til personellet og kommunisere ressursrammer og avgrensninger til befolkningen. Det ble 

understreket at det er viktig med god dialog mellom helsepersonell og politikere.  

Personalet opplevde konflikter i sine ambisjoner om å tilfredsstille krav fra pasienter, politikere, 

ledelse og annet helsepersonell. Forventninger til hva helsetjenesten skal utføre, opplevdes som 

styrende for helsepersonellets arbeid. Yngre pasienter opplevdes som mer kravstore enn eldre, men 

det var små forskjeller i forventninger mellom kjønn, sosiale grupper og etnisk ulike grupper.  

De svenske studiene reiser spørsmålet om tverrfaglige diskusjoner rundt prioritering. Det hevdes at 

begreper brukt i prioriteringssammenheng må vise et breddeorientert syn på prioritering, der man tar 

hensyn til organsykdom, funksjon og pasientens aktivitetsnivå. Man trenger diskusjoner av mål for 

helsearbeid, fordi ulike helsefaglige yrkesgrupper har ulike syn på hva som er målene for medisinske 

tiltak. Kostnadseffektivitet bør også bli gjenstand for diskusjoner, fordi faggrupper har ulike 

vurderinger av begrepet. Det blir foreslått at pasientenes opplevelse av alvorlighetsgrad skal medtas i 

diskusjoner og vurderinger. Man etterlyser en debatt om hvorvidt pasientens funksjon i samfunnet 

skal trekkes inn i alvorlighets og nyttevurderinger. 

Dette stod på trykk i 2007. Etter dette har samhandlingsreformens grunnlinjer blitt godkjent  i april 

og er grunnlaget for en ny helse- og omsorgsplan 2011-2015 og nytt felles helse og sosiallovverk + 
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folkehelselov som nå er på høring. Det foreslås der at det skal arbeids med sluttføring av flere 

retningslinjer og veiledere som også omhandler kommunehelsetjenestens roller og plikter.  

Det meldes også om flere tanker om i større grad har krav om normtall for bl.a. helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten, selv om det for tilsynslegefunksjon til sykehjem ble oppfattet som veiledende og 

ikke bastant, er det tiltenkt tilsvarende i andre deler av kommunehelsetjenesten.  

Veiledende normer for tilsynslegetid pr. beboer vil trolig endre seg, og må i større grad differensieres 

når kommunehelsetjenesten i økende grad også skal overta mer av omsorgs og pleie oppgavene fra 

spesialisthelsetjenesten. 

 

6.3 Lovverk, forskrifter, faglige retningslinjer, veiledere som del av 

prioriteringsarbeidet 
Samfunnet har sikret seg ved minimumskrav til hva som skal leveres i og av ulike instanser gjennom 

lovverk, forskrifter, faglige retningslinjer og anbefalinger. Det er tidligere i oppgaven(kap 3) omtalt 

disse som del av styringssystemet for de Norske helsetjenester. 

6.3.1 Lovverk og forskrifter 

Egne lovverk og forskrifter for kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, helsemessig og 

sosialberedskap samt forflere ulike fagområde som smittevern, miljørettehelsevern, psykisk 

helsevern- spesielt tvunget psykisk helsevern, pasientrettighetslov, lov om helsepersonell ,osv. 

Justismyndigheter har mulighet til å fatte vedtak og straff knyttet til brudd på disse lover og 

forskrifter. Disse skal være de sterkeste virkemidlene i styring og prioritering innen helsetjenestene.  

De er med når det vurderes behov for uliketyper tjenester og evt. fattes vedtak om at det skal gis 

tjenester både lokalt og sentralt. 

Likevel er ofte lovverk rundt formulert og ikke egnet til å styre et tilbud innen f.eks. Folkehelse tiltak. 

Selv om det nå er foreslått en egen folkehelse lov hvor mange tiltak er nedfelt kan det oppstå konflikt 

mellom to lovverk når prioriteringene mellom unge med behov for forebyggende tiltak skal 

konkurrere med eldre med ulike støtte evt. pleie og omsorgsbehov. 

6.3.2 Faglige retningslinjer og veiledere 

Disse skal være viktige føringer og støtte i det daglige arbeidet for fagfolk og de som administrer 

tjenestene. Faglige retningslinjer og veiledere skal også følges og dokumenters grundig årsak dersom 

man velger en vurdering som avviker fra disse. 

Det har vært arbeidet mye med nasjonale retningslinjer ulike fagområder spesielt innen kreftomsorg. 

Målsetning; likeverdig tilbud og styring og begrensing av ressurser (finansiering av nye dyre 

behandlingsmetoder). 

Innføring av nye dyre behandlingsmodeller dersom de understøttes av nok dokumenterte 

randomiserte studier - fordeler og ulemper; man bruker ikke penger unødig. Ulempe; man må søke 

forskningsmidler og bruke mye ressurser på søker prosess istedenfor fagutøvelse og nåløyet for ulike 

utprøvende behandling blir større og fleksibilitet. Liv som kunne vært reddet kan gå tapt på veien 

mot statlig finansieringsordning. 



Masteroppgave i MHA av Irene Teslo nov. 2010 Side 60 

 

Et av de første prosjektene med Nasjonale retningslinjer var Kreftområdet. Fagfolk ønsket nasjonale 

retningslinjer og hadde arbeidet med dette over lengre tid allerede.  De refererte til hendelser der de 

hadde diskutert nasjonale retningslinjer med politikere som var veldig fornøyde, men som etter 

media oppslag kort tid etter snur og mere at prioriteringene (ned prioriteringene) måtte endres. 

I retningslinje arbeidet som startet i 2005 støtte av Kunnskapssenterets støtte i å gjennomgå 

retningslinjene med understøttende studie analyser av hvordan de ulike tiltaksforslag var 

understøttet av tilstrekkelig vitenskapelige studier. 

Det var ønsket å ha retningslinjer som fulgte de samme kriteriene som NICE i England slik at de fikk 

samme internasjonale standard.  

Samtidig ble det innsett at det var vesentlig å ha måter å inkludere nye dyre finansieringsordninger 

inn i systemet på en hensiktsmessig måte. Et eksempel var ny, anbefalt brystkreft behandling til kr 

100 000 per behandlet person. Behandlingstilbudet var understøttet av tilfredsstillende antall studier 

som tilsa at antall QUALY vunnet pr behandling var høyere enn kostnaden. Det tok riktig nok et par år 

fra første studie viste gode resultater til endelig  ”godkjennings stempelet” kom, men når det kom 

var det ikke satt av midler til dette på nye sykehusbudsjetter. Noen sykehus startet(prioriterte dette 

fremfor annet), noen mente det måtte godkjennes budsjett overskridelser på slikt, mens andre igjen 

ikke startet behandlingen før de var sikret budsjett midler.  

Det har siden da vært jobbet med å finne løsninger på å etablere finansieringsordninger samtidig 

med at nye dyre behandlingsmetoder blir godkjent som deler av nasjonale faglige retningslinjer. Bl.a. 

oppdateres DRG kodene hyppigere enn tidligere. 

For å overføre retningslinjene til mange og hels alle fagområdene og gi enkle retningslinjer knyttet til 

folks rettigheter og muligheter til behandling i sykehus, er det laget prioriteringsforskrift og 

prioriteringsveiledere med tidsangivelser. Når frister ikke overholdes, plikter sykehusene å  betale for  

behandling annet sted . (Dersom de ikke har trikset med ventelistene slik som det ble gjort på Vestre 

Viken tidligere i år) 

6.4 Prioriteringsveiledere 
Det er siste årene laget en forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra 

spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klage nemnd. I tillegg til et omfattende 

antall prioriteringsveileder innen ulike fagområder som nevnt over. 

Alle omhandler generelt om prioriteringer før de går inn på det generelle området. Her er det bl.a. 

satt maksimalt aksepterbare ventetider i relasjon til ulike alvorlighetsgrader og tilstander. 

Disse prioriteringsveilederne er for spesialisthelsetjenesten men kan og bør også tas i bruk av 

primærhelsetjenesten for å kunne ha oversikt over forventede antagelser om ventetiden på 

behandling og når det skal søkes andre steder for å holde garantien. 

Det pr i dag laget 33 prioriteringsveiledere innen ulike fagområder. De fleste av disse har også 

vedlagt et grundigere bakgrunnsmateriale for prioriteringsveilederen. 

Noen av områdene er barnesykdommer, plastisk kirurgi, hjertekar sykdommer og sykelig overvekt. 
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I bakgrunnsmaterialet settes skjematisk i  exel ark opp kriterier, og vurderes alvorlighet, forventet 

nytte, kostnadseffekt, og samlede vurderinger.  Tilslutt er det vedlagt en veileder som beskriver 

hvordan vurdering skal gjøres knyttet til den enkelte pasient. På første siden skal også stå maksimal 

ventetid. For barn med sykelig overvekt er det satt 12 uker, og vises til at det er samme ventetid som 

for andre barn med kroniske lidelser. 

Dette gjelder da hvordan spesialisthelsetjenesten er forpliktet til å yte helsehjelp.  

Primærhelsetjenesten er også forpliktet til å yte helsehjelp men her er ikke de samme type veiledere 

tatt i bruk ennå. I kommunehelsetjenesteloven er det stadfestet rett til nødvendig helse hjelp for alle 

som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Med nødvendig helsehjelp mens at dersom de 

ikke får hjelpen kan det får alvorlige helsemessige konsekvenser nå eller kan gi forringet helsetilstand 

over tid/manglende utsikt til helbred om ikke hjelpen fås nå. For barn gjelder i tillegg barneloven § 24 

med rett til best mulig tilgjengelig helsehjelp ved behov. 

Dette er strenge krav , men likevel med store skjønnsmessige vurderinger i forhold til begrepet 

nødvendig og best mulig tilgjengelig. Her er det åpning for varierte prioriteringer i variert tilbud av 

kommunale tjenester.  Hos legen og legevaktene med takst systemet , er det mindre vanskelig å 

finner ressurser enn det er i det mye mer ramme finansierte tilbudet inne pleie og omsorg og annen 

kommunal tjeneste som ikke gir refusjoner/takster knyttet til arbeidet. 
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7  Samhandlingsreformen, nytt forslag til helse og omsorgslov og 

folkehelselov inkl. ny Helse og omsorgsplan 2015 
 

Forslag til ny Helse og omsorgsplan  2015(071110) og Samhandlingsreformen (St.mld nr 47-2008-

2009 og Innstilling 212S(2009-2010) Innstilling fra helse og omsorgskomiteen om 

samhandlingsreformen)forsterker de tidligere politiske føringene som ligger i  flere av de tidligere 

føringer: 

 NOU2004:18 helhet og plan i sosial og helsetjenesten,  

 NOU 2005 ; 3 fra stykkevis til helt – en sammenhengende helsetjeneste 

 NOU 2005:18 Fordeling, Forenkling og Forbedring,  

 Prioritering i primærhelsetjenesten - utvalgte emner IS 1453 Hdir 2007,  

 Nasjonal helseplan (2007-2010 )- særtrykk av St.prp.nr 1(2006-2007) kapittel 6: Samhandling  

og likhet i helsetjenester  

 med ønsket økende fokus på forebygging og tidlig intervensjon og samhandling  

 og å oppnå likverdige tjenester for alle uavhengig av økonomi og bosted. 

Det er også lagt vekt på faglighet og kvalitet/sikkerhet i helsetjenestene. 

 

Det er pekt spesielt på områder som rus og rusrelaterte lidelser, psykisk helse, spesielt hos barn og 

unge, inaktivitet/overvekt og andre livsstils relaterte sykdommer som hjertekarsykdommer, diabetes 

type2 og muskelskjelett sykdommer. 

Et viktig spørsmål er om det i Norge i dag opplevd realitet i samsvar evt. diskrepans mellom pkt 1,2 

og 3 under:   

1. Politiske føringer og ønskede prioriteringer  

2. Faglige føringer og prioriteringer  

3. Finansieringssystemer som under bygger politiske og /eller faglige føringer for prioriteringer 

Myndigheten, ved helsedirektøren, har i vår 2010 gått ut å bekreftet gjennom media(Aftenposten, 

Mai 2010) at det MÅ gjøres prioriteringer som gjør at ikke alle får alle mulige behandlinger som 

finnes.  Selv om politisk ledelse ved helseministeren gikk ut og modifiserte inntrykket, er det klart at 

de politiske føringene er begrensning av veksten av helsebudsjettet hvilket igjen vil si en begrensing 

på hva som kan gjøres totalt sett og derved kriterier for hvem som skal ha hva når, jmfr 

prioriteringsveilederne.  

Tidligere erfaringer har vært at politikere har fraskrevet seg ansvar for å delta i prioriteringsdebatter 

av hensyn til gjenvalg og forøk på å legge ansvaret på fagfolk alene for å gjøre prioriteringer og 

vurdere behovet for når det skal settes grenser i et stadig økende ressursbruk.  Det fremkommer nå 

et tydeligere politisk mål med kostnadsbegrensning totalt sett. 

Det forslås mer ramme bevilgninger til kommunen av midler som ellers ville gått til 

sykehusene, som nå skal betales fra kommunene til ”medfinansiering” av sykehusene. Det 

foreslås også og ha mindre innsatsstyrt og mer rammefinansiert tilskudd til fastlegene med 

argumentasjon å oppnå bedre kommunalstyring og at fastlegene bruker mer tid på færre 
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pasienter. Forslaget her ligger i å endre nåværende fordeling som er gj snitt 75%  innsatsstyrt 

og 25% prosent pr-capita tilskudd i fastlegenes inntekter til en ca 50/50 fordeling. 

Hensiktsmessigheten i dette diskuteres videre i kap 8. det foreslås å åpne for flere 

kommunalt ansatte leger og å ha kommunale utdanningsstillinger. Det er forslått at 

kommunen skal følge tettere op med kvalitetsindikatorer som er tenkt å være nasjonalt 

besluttet. 

Det foreslås ingen finansielle tiltak for å øke forbyggende tiltak. Det er ønsket å redusere 

finansielle virkemidler til erstatning for mer faglige retningslinjer og kvalitetsindikatorer. 

Bortsett fra noen beskjedne folkehelsemidler gjennom fylket og andre prosjektrelaterte 

tilskudd fra Hdir finnes ikke slike finansielle virkemidler i dag heller.  Forslag til diskusjon i 

kap. 8. 

 

7.1 Problemstillinger som samhandlingsreformen påpeker 
 

Helseminister Bjarne Håkon Hansen har i sitt forord til samhandlingsreformen (st m 47) som er 

godkjent av regjeringen i mai i år, påpekt at mer helsetjenester må leveres i kommunene og 

kommunene må få nødvendig finansiering.  

Det er også fokusert mye på de forebyggende og tidlige tiltak som er med samfunnsøkonomisk riktig 

å prioritere. Men det lille som er videresendt av økonomi tilknyttet disse samhandlingsreformen med 

hensikt å styrke forebyggende arbeid har mange steder foreløpig gått ubemerket rett i potten for 

”alt”- uten at kommunen selv kan svare på hva som ble styrket.  

Det ble samtidig i stortingsmeldingen påpekt at det var vanskelig for små kommuner å oppnå de 

samme resultater som større for den samme forholdsmessige finansiering og på det grunnlag 

oppfordret til større grad av samhandling mellom kommunen i å få til gode samfunnsøkonomiske, 

kvalitetshevende og helsebringende tiltak. 

Hvis man er enige om de egentlige målene er å oppnå flest mulig gode friske og funksjonsdyktige år  

(Qualy) for flest mulig personer, samt mest mulig kvalitet på de år man har igjen hvis man alt er syk, 

er det en del som tyder på at man bør gjøre grep i hvordan prioriteringer og finansieringer foregår i 

dag.  

Høy forekomst av psykiske helseplager og somatiske helseplager som ofte henger sammen med 

psykososialforhold er  utfordringer  vi ser og WHO påpeker. Psykisk hels barn og unge og overvekt i 

alle aldre er spesielt påpekt i samhandlingsreformens dokumenter som satsningsområder. 

Psykiatrien ble mange steder forbedret både med kvalitet og tilgjengelige ressurser i 

kommunehelsetjeneste og statlige foretak gjennom øremerkede midler. Selv om ikke alle kommuner 

greide å nyttiggjøre seg ressursene fullt ut pga størrelse og geografi som det fremkommer i 

samhandlingsreformen, kan kanskje en større andel øremerkede midler og ”belønninger” for 

forebyggende tiltak vurderes nærmere. Flere av forslagene i samhandlingsreformen i forhold til å 
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samarbeide og samordne virker å kunne ha god effekt, selv om en del av grunnlaget med å la 

kommunen styre økonomien og aktiviteten i foretakene ikke var helt gjennomtenkt. 

I tillegg bør man vurdere ISF systemets mulighet til å gi bedret uttelling der tidlig intervenering og 

tetter oppfølging med mer gir bedre langsiktig gevinst enn å vente til pasienten gir en høyere takt 

ved å være dårligere fungerende. 

Statsminister Stoltenberg har på helsekonferansen 10. mai i år(2010) pekt på folkehelse og kroniske 

sykdommer som utfordringer…… men dette er enda ikke områder som understøttes av de 

eksisterende finansieringsordninger. Helsedirektøren har riktig nok også gått ut å sagt nå i vår 

2010 at man i fremtiden må regne med at det er nødvendig å gjør prioriteringer, og ha 

Finansierings ordninger som understøtter riktige prioriteringer. 

Skottland/ Storbritannia blir nå brukt som et eksempel til etterfølgelse der tidligere 

markedsøkonomitekning i helsevesenet er erstattet med en strenger helhetlig og sentral styring av 

ressursene og derved fått mer helse ut av pengene.  

Det vesentligste svakhet med markedsøkonomi tekningen er at det så lenge helsetjenester er et 

knapphetsgode vil de som drifter et ha full kontroll og en ulempe er at andre en pasienten 

selv(skatteytere) og skatteyterne t i større grad settes grenser for hva uilke kronikere kan forvente å 

få av helsetjenester fra det offentlige.  Hvilket har medført en interessant politisk debatt videre.  

Men det forebyggende helsetjenesten er fortsatt fremhevet som særdeles viktig også for å 

opprettholde antallet hender som kan arbeidet og antallet hoder og hender som må pleies i et mest 

mulig riktig forholds tall.  

Det hjelper ikke å si at forbygging også må foregå på andre arenaer når forholdende pt er slik at det 

samtidig må forgå mer tidliginterveneringstiltak for å unngå videreutvikling. 

Det hjelper lite med store oljefond dersom vi ikke har friske ungdom og dermed friske voksne til å ta 

ansvar for helse og omsorg for syke i alle aldre samt for den stadig økende andel eldre.( jmfr. Helseth 

mai2010). 
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8 Veien videre - diskusjon 
 Vi ser at ny teknologi og viten gir en økende grad av muligheter til behandling og tiltak både i forkant 

og etter oppstart av sykdommer. Viser at dette overstiger de eksisterende kostnadsrammer for 

helsetjenestene slik de er styrt, organisert og finansiert i dag.  

Dette medfører et økende behov for prioriteringer og styring av ressursene. Flere løsninger er 

skissert, men kun noen er anbefalt og de langt fleste løsningsforslag for videre finansieringsordninger 

og andre styringsmekanismer er fortsatt under vurdering og behandling. 

Vi har dessverre også mange eksempler på at finansieringssystemene understøtter motsatt av 

ønskede prioriteringer. Dette til tross for stadige forsøk på forbedringer og mer fleksibelt og raskere 

korrigerbart system.  Kan man finne enklere og raskere løsninger enn dagens DRG system gjennom 

mer konkrete veiledere/normsettinger og øremerkede midler med rapportering både i forkant og 

etterkant? 

Samtidig ser vi at det brukes mer pr person på helse i vårt land enn mange andre uten at vi 

nødvendig vis får mer helse ut av hver krone. Bør vi vurder hvor stor andel av dette som skyldes 

ønsket og nødvendig distriktspolitikk og hvilke mindre ønsket del som skyldes overdreven  

byråkratisk struktur og organisering og  stadige ressurskrevende omorganisering som ikke gir 

målbare effekter utenom redusert kvantitet og kvalitet på tjenestene.? 

Uansett noe så enkelt som å gi mer spesifikke øremerkede midler til primærhelsetjeneste og 

poliklinisk oppfølging av viktige helseoppfølgingsområder for barn og unge(og voksne) innen psykisk 

helse, overvekt, smittevern, asylhelse og rus ville være et viktig sted å begynne.  

Dette bør gjelde mulighet til å få midler både til tiltak utover helsesektorene som man vet er 

folkehelsebringende og til rene helsetiltak.  

Hva med å innføre mulighet til å få refusjonstakster fra kommunale psykologer og leger i 

skolehelsetjenesten, helsestasjon (barn eller for ungdom) evt. også fra tid og samtaler som 

helsesøstre bruker utover det ordinære på slike type tiltak slik som det fortsatt er mulig for 

jordmødre og leger i kommunehelsetjenesten i forhold til svangerskapsomsorg og fysioterapeutene 

med kommunalt ansettelse forhold. 

 Holder man igjen på dette fordi man er redd for at det skal medføre en overdreven praksis som man 

har sett i andre deler av helsevesenet når finansiering blir styrende for aktiviteten? Dersom man er 

nøye med kriteringen evt. gir en nødvendig øremerket sum i bunn og gir mulighet for ekstra tilskudd 

på dokumenterte tiltak? 

Forslagene i ny plan og mål er flotte - men kan være vanskelig å nå med de foreslåtte virkemidler. 

Engstelsen for resursvekst i forbyggende sektor er for stor, mangel på eksplisitte 

finansieringsordninger her kan medføre det motsatte av hva regjeringen ønsker. 

Økte rammer til forebyggende tiltak med eksplisitte føringer som f.eks.  
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1. minimumskrav til antall årsverk pr 1000 barn /unge 0-20år av viktige ressurser helsesøster( 

for eksempel 2/1000)*, kommunalt ansatt lege(1/2-1  pr 1000)*, psykolog(1/2 pr 1000)* og 

fysioterapeut/ergoterapeut ( f eks 1/1000) * 

2. minimums timer åpnet helsestasjon for ungdom pr år/  pr 1000 unge 12-23 år 

3. minimumstiltak seniorsentre og forebyggende og tidlige tiltak for eldre hjemme boende over 

80 år(pr 1000 innbyger over 80år evt. over 75 år) 

andre finansielle støtte tiltak 

4. mulighet for takstbruk ved diagnoser og tiltak som hos fastlege/legevakt / på poliklinikk for 

kommunalt ansatt helsepersonell (psykologer, leger, sykepleiere) med inntekt til 

kommunen(som for fastlønnet legevaktslege) 

*forslagene til antall årsverk pr 1000 bar /unge er laget uti fra statistikk om at ca 20% av barn og unge har 

helsemessige plager av en eller flere grunner som kan trenge ekstra helsemessig oppfølging i tilknytning til 

skole /barnehage/nærmiljø., og erfaring om at helsesøstrene har mer enn nok ved å ha forebyggende tiltak for 

ca 500 elever og ekstra oppfølging av ca 100. i dag har de flest ca 700-800 barn og unge og opp mot 150 elever 

som trenger deres ekstrainnsats uten at de greier å følge opp alt som planlagt og ønsket. Tallene for psykolog 

kommer fra kommunehelsetjenesten hvor det er vanlig med ca 100 case/familier i året  som igjen stemmer 

med en dekning av ca 5% av barn og unge, som supplement til BUPs 5% dårligste og helsesøster/leges 5% 

”lettere”.(ca 15-20 % barn og ugne sliter med psykiske plager - 5% ,med alvorlige plager. 

Kommunal medfinansiering av sykehus må vurderes nøyere og heller medføre at ressurser 

følger pasienter som går tidligere tilbake til kommunehelsetjenesten, for å unngå store 

skjevheter for noen kommuner ved uhell som medfører mange på sykehus f eks. 

 Det er ikke vanskelig å være enig med sentrale myndigheter og politikere at vi ønsker mer faglighet i 

vurderingen. Men argumentasjonen for å oppnå det ved å innføre mer ramme finansiering og mindre 

innsatsstyrt finansiering, er det vanskeligere å se.  Noe bør fortsatt være ramme finansiering, men 

ønsker man å endre adferd over på mer ressurser til tidlige tiltak og forbygging må dette også 

gjenspeiles i ”merking” av finanser til disse tiltakene i tråd med overnevnte forslag. Gjerne supplert 

med flere gode tiltak med minimums standarder eller liknede grunn elementer for finansiering. 

Ønsker man å gå helt bort fra økonomisk styring av tjenesten og kun faglige begrunnelser, vil det 

være vanskelig å forene med stopp i kostnadsveksten, med mindre politikerne og faglige 

myndigheter klarer å lage strenger kriterier for hvem som skal få hva når, mye strengere enn i dag. 

 

 

 

 

 



Masteroppgave i MHA av Irene Teslo nov. 2010 Side 67 

 

9 LITTERATURLISTE 
 

Offentlige dokumenter og elektronisk informasjon 

Nettsider WHO 2005/2007, 2009 og 2010 

Nettsider Hdir vår 2010 og november 2010 

Prioriteringsveiledere hentet fra Hdirs nettsider vår 2010 og november 2010.  

 

Veiledning i samfunnsøkonomiske analyser, statens forvaltningstjeneste. Finansdep. Oslo 2000+2005 

NOU 2004;18 Helhet og plan i sosial og helsetjenesten 

NOU 2005:18 Fordeling, Forenkling og Forbedring 

Prioritering i primærhelsetjenesten - utvalgte emner IS 1453 Hdir 2007 

NOU 22; 2009; Det du gjør, gjør det helt ikke stykkevis og delt 

Nasjonal helseplan (2007-2010 )- særtrykk av St.prp.nr 1(2006-2007) kapittel 6 

Samhandlingsreformen - Stortingsmelding  47 vedtatt mai 2010 

Forslag til ny Helse og omsorgsplan  2011-2015 

Rapport angående ventelistesaken SABHF-VestreViken  

St. melding nr.5 (2003-2004)inntekstsystem for spesialisthelsetjenesten 

Rapport A16819 – Finansiering av spesialisthelsetjenesten i ulike land ( SINTEF) nov 2010. 

Hva kan offentlig statistikk si oss om prioriteringer i pleie- og omsorgstjenesten,  Hdir, IS-1863; 

 

Lovverk 

Kommunehelsetjenesteloven 

Spesialisthelsetjenesteloven 

Pasientrettighetsloven 

Helsepersonell-loven 

Folketrygdloven 

Forvaltningsloven 

Barneloven 

Forslag til ny helse og sosiallov 

 

 

Artikler, bøker  og foredrag 

Forelesninger fra masterstudiet  på universitetet i Oslo høst 2004 og vår 2005: 

Botten,G;  Etterspørsel etter helsetjenester 060910 

                     Dokumentasjon av helsetilstand 

                      Forebygging og bruk/etterspørsel etter helsetjenester                                                                                             

                      + Forebyggingens vilkår i dagens samfunn 0kt.2004 

Hagen, T.P.; Helsetjenestesystemer og helsetilstand: Er det sammenheng? 

                      Finansieringsordninger og effektivitet 

                      Forsikringsordninger og likhet. Er der en sammenheng? 



Masteroppgave i MHA av Irene Teslo nov. 2010 Side 68 

 

Iversen, Tor; Kostnadsanalyse 010904 

                      Mål, Middel og Prioritering 080904 

                      Etterspørsel etter helse, forsikringer og helsetjenester 031004 

Kristiansen, I.S:; Small Area Variation- Pratcice variation host- 04 

Olsen, Jan Abel ; CEA,CUA,CBA , høst 2004 

Søreide, O. ; Kvalitet 221004 

Tveiten , J.E.; Forelesninger 131004 og 201004: Økonomisk styring i helseforetak, DRG , Balansert 

målstyring med mer.  

Bryn,E.;(legemiddelverket); Legemiddelpolitikk og legemiddeløkonomi 281004 

Kristensen, F. ;Refusjonskontrakter - ny svøpe eller ny mulighet 281004 

Hallandsvik, J.E.; Helsetjeneste og helse politikk .  Gyldendal 2002 

Hoff og Holving; Balansert Målstyring, Universitets forlaget 2002 

Hoff, K.G.; Bedriftens økonomi .  5 utg.  universitets forlaget 2002 

Porter, M.E; Konkurranse strategi . TANO 1994 

 

Jegers, M. et al; A typology for provider payment system in health care, Health Policy 030901 

Mikkola, H. et al; DRG- related prices applied in a public health care system- can Finland learn from 

Norway and Sweden?  Health policy 280501 

 

Aftenposten 22.nov 2002(Kutt og Mødre sendes hjem rett etter fødsel)  

Aftenposten  12.jan 2003( Liten og Ulønnsom pasient)  

Kronikk i Dagens medisin 22mai -03- Kutt i utdanningsstillinger v. Irene Teslo 

Nettavis/ redaktørens blogg Budstikka Asker og Bærum v Vigander – 05.mai 2010 

Foredrag i samfunnspanel  for politisk og adm. ledelse i Asker og Bærum kommuner v Stortings repr. 

og saksordfører for samhandlingsreformen Are Helseth 28 mai 2010. 

Tidskrift for den Norske legeforening mai 2010 leder v Charlotte Haug 

Aftenposten mai/juni 2010 artikler om prioritering i helsevesenet. 

Dagens medisin 10.06.2010- leder. 

Aftenpostens morgen, 131110 ; Finansiering av krisesentre i kommunene - statlige endringer. 

Aftenposten morgen 141110;  Betydning av helsesøstre for barn og unge 

 



Masteroppgave i MHA av Irene Teslo nov. 2010 Side 69 

 

Egen produsert litteratur som bakgrunnsstoff og deler av oppgaven; 

Artikkel i Dagens medisin og bidrag til artikkel Aftenposten 2003 v Irene Teslo - kortversjon fra 

eksamensoppgave Helseøkonomi  MAH 2005 

Eksamensoppgave MAH; Helse økonomi og helsepolitikk; Finansieringssystemenes påvirkning på 

prioritering i helsevesenet.  

Eksamensoppgaver i MAH:  Helseøkonomi o g Helsejuss / helserett høst 2004                                                                                                                  

Eksamensoppgave MAH; Kvalitativ metode  MAH jan 2005. 

Eksamensoppgave MAH: Samfunnsmedisin- Folkehelsearbeid i India og Norge en komparativ studie 

vår 2005. 

Forelesningsnotater fra MAH studiet kull 18(2004/05) 

Notater fra arbeid med Nasjonale retningslinjer for Kreftområdet og forslag til finansieringsordninger 

for innføring av nye dyre behandlingsmetoder fra 2005-2007.  

Folkehelseplan for Asker kommune 2006. 

 

 

 

 

       
 


