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ABSTRACT 
Objective: Pay for performance (P4P) has been used in a number of health programmes in 

India, especially in maternal and child health programmes. In this assignment I take a look at 

the current evidence we have about P4P and compare it with how it is used in India.  

Method P4P: Search for literature in MEDLINE (ovid) for literature published between 

January 2000 and November 2014, supplemented by reference tracking. Each articles quality 

was assessed using a checklist from “Nasjonalt kunnskappsenter for helsetjenester 2008”. 

Method Health Programs in India: Search in nrhm.gov.in (government of India), NORAD, 

WHO, NIPI.org.in. Search for evaluations in MEDLINE (ovid).  

Results: I identified 10 reviews about P4P/CCT that met my inclusion criteria. There is 

evidence showing that P4P can increase the use of health services. The current evidence base 

is too weak to conclude if P4P can affect maternal or neonatal mortality or quality of care. We 

know little about the cost-effectiveness of P4P or the best design.  

In India it has been an increase in facility birth through the P4P programmes. The programs 

have not shown a significant decrease in maternal mortality or in neonatal mortality. There 

have been reports about negative effects like increased fertility and corruption, but this has to 

be investigated further.  

Conclusion: P4P in India has increased births in facility, but it has not given a decrease in 

maternal or neonatal death. I think the focus should now be to increase the quality of care and 

the programmes should be modified so that it is more suitable for decreasing maternal and 

neonatal death.   



 
 

PAY FOR PERFORMANCE 

BAKGRUNN 
«Pay for Performance» (P4P)  i helse er et bredt begrep som innebefatter prinsippet med å belønne for 

et bestemt resultat eller adferd. Man kan belønne pasienten, helsearbeideren, institusjonen eller lokale 

eller nasjonale myndigheter. (Witter, Fretheim, Kessy, & Lindahl, 2012) 

Belønning av brukeren av en helsetjeneste kalles ofte «conditional cash transfer» (CCT) mens 

belønning av en helsearbeider eller institusjon kalles ofte «pay for performance» (P4P). (Bellows, et 

al., 2013).  

Det har vært en sterk økning i bruk av CCT og P4P. I 2008 var det rundt 30 land som brukte CCT.  

Programmene gir penger til familier eller individer hvis de utfører spesifikke helse, ernæring eller 

utdanningsaktiviteter. (Victora, Barros, Assuancao, Restrepo-Mendez, Matijasevich, & Martorell, 

2012). 

Pay for performance programmer har utviklet seg over tid. Noen av de første godt dokumenterte 

programmene var omfangsrike CCT programmer i Mexico som omfatter et spekter av betingelser. 

Disse programmene hadde omfattende mål som å gi befolkningen sikkerhet og medvirke i 

fattigdomsbekjempelse. I dag er det ofte mer spesifikke prosjekter som for eksempel kun omfatter 

fødsel på institusjon. (Ranganathan M, 2012)   

Pay for performance programmer har blitt introdusert i en rekke land, både høy-, mellom- og 

lavinntektsland. Dette har blitt gjort med svært ulike design og mål. Denne oppgaven er en kritisk 

litteraturstudie der jeg ser på hvilke evidens som finnes for bruk av P4P. Jeg ser deretter på hvordan 

P4P brukes i India, om bruken kan forsvaliggjøres gjennom evidens som finnes og om programmene 

virker etter hensikten.  

METODE  
Søk i : 

MEDLINE (Ovid): siste søk 17.11.14, Søkeord: Se søkestrategi vedlegg 1 

o P4P+LMIC+Review+2000-current: 147 treff 

o Overskrift gjennomgang: 38 artikler valgt. To var samme artikkel,  

o Abstract gjennomgang: 20 artikler valgt. Tre fra samme serie.  

o Fyller artiklene kriteriene: 10 artikler valgt 

 Referanselister 

Inklusjonskriterier: 

 Systematisk oversikt 

 Dekker P4P påvirkning på ett av følgende: 

o Kvalitet: Helsearbeideres adferd og/eller utfall. 

o Kvantitet: Tilgjengelighet og/eller bruk.  

o Kostnader 

 Lav- eller mellom-innteketsland (LMIC) 

 Skrevet etter 2000 



 
 

Jeg valgte å utelukke artikler om spesifikke deler av helsesystemet, f.eks kreftbehandling, men 

inkluderte spesifikke mor-barn incentiver.  

Jeg valgte å ikke inkludere forskning fra høyinntektsland da det er trolig at økonomiske belønninger 

eller staffer påvirker helsepersonell ulikt ut fra den økonomiske situasjonen, ulik sammensetning av 

profesjonell bakgrunn og infrastruktur. P4P og liknende programmer er i den senere tiden brukt mye 

for å øke opptak av essensielle folkehelseintervensjoner, som barnevaksiner eller fødsel på institusjon, 

eller øke kvaliteten på slike tjenester. Jeg har derfor valgt å  kun ta med artikler fra lav- og mellom-

inntekts-land. 

Søkeresultat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATER: 
Jeg har identifisert 10 systematiske oversikter som møtte mine inklusjonskriterier. 4 av 

oversiktsartiklene omhandlet pay for performance og 6 omhandlet conditional cash transfer.  

Det er flere utfordringer ved forskning på pay for performance. Siden både design og kontekst varierer 

mye er det vanskelig å få solide resultater ved sammenslåing av funn fra ulike programmer. Pay for 

performance blir som regel innført som en del av et større prosjekt med flere virkemidler og økt 

finansiering. Det er derfor vanskelig å isolere effekten av den finansielle strukturen.  

Da de fleste studier mangler kontrollgruppe og prosjektene ofte inneholder flere intervensjoner er det 

usikkert om denne effekten er større eller mindre enn hvis et like stort incentiv blir gitt uten 

forpliktelser eller investert gjennom andre finansielle strukturer. Det er kun få RCT studier og de lar 

seg ikke blinde. De få RCT studiene som finnes har blanede resultater.  

 

  

Databasesøk: n=148 

Artikler eksludert etter tittel og abstrakt 

n=127 
Fulltekst: n=21 

Artikler inkludert n=10 

(5 P4P + 5 CCT) 

 

Artikler eksludert etter inklusjon og 

eksklusjonskriteriene n=11 



 
 

OPPSUMMERING AV INKLUDERTE ARTIKLER 
 

Referanse Siste søk Antall 

studier  

Konklusjon 

P4P 

(Witter, 

Fretheim, Kessy, 

& Lindahl, 2012) 

Novembe

r 2011 

9 Manglende evidens. Både positive og negative resultater 

i nesten alle parametere som ble studert.  

(Eldridge & 

Palmer, 2009) 

Mars 

2008 

27 Manglende evidens. Økt bruk av helsetjenester, ikke 

påvirkning på utfall.   

(Bucagu, 

Kagubare, 

Basinga, Ngabo, 

Timmons, & Lee, 

2012) 

Oktober 

2011 

14 Signifikant økning i fødsler på institusjon.  Kun økning i 

bruk av helsetjenester som ikke tidligere hadde vært 

velorganiserte. Økning i kvalitet for alle tjenster som ble 

incentivert.  

(Eichler, 

Agarwal, Askew, 

Iriarte, Lindsay, 

& Watson, 2013) 

April 

2012 

9 Økt antall fødsler på institusjon der dette blir incentivert. 

Noe evidens som viser at innholdet i 

svangerskapsomsorgen kan bli bedre ved bruk av P4P. 

Ingen evidens for at P4P påvirker neonatal helsetjenester 

eller mødre- eller spedbarnsdødlighet.  

CCT    

(Lee, et al., 2009) Mai 2009 3 (som 

omfatt

et 

CCT)  

Evidensen blir gradert som veldig usikker. Økt 

tilstedeværelse av kvalifisert helsepersonell under 

fødsler. Påvrikningen på mortalitet er usikker.   

(Gopalan, 

Mutasa, 

Friedman, & Das, 

2014) 

Mars 

2012 

28 Økning av bruk av helsetjenester jevnt over, men noen 

negative konsekvenser. Varierende resultater når det 

gjaldt varig forandringer i oppsøking av helsetjenester.  

(Ranganathan M, 

2012) 

Desembe

r 2011 

13 CCT har effektivt økt bruk av forebyggende 

helsetjenester som vaksinering. Positiv påvirkning på 

noen utfall og bedre helseatferd. CCT må kombineres 

med intervensjoner rettet mot helsesystemet.  

(Victora, Barros, 

Assuancao, 

Restrepo-

Mendez, 

Matijasevich, & 

Martorell, 2012) 

 22 Artiklens fokus var CCTs påvrikning på maternal 

ernæring. Økning av husholdningenes matbudsjett. 

Økning i oppmøte på opplysningsprosjekter for 

ernæring. Positiv påvirkning på spedbarnsernæring og 

fødselsvekt.  

(Lagarde, Haines, 

& Palmer, 2007) 

April 

2006 

6 Manglende evidens særlig på kostnadseffektivitet og 

design. Økt bruk av helsetjenester. Effekt på helseatferd. 

Usikker effekt på utfall.   

(Glassman, et al., 

2013) 

April 

2012 

9 Økt svangerskapskontroller, kvalifisert helsepersonell 

ved fødsel, fødsel på institusjon, tetanus vaksine for 

mødre og reduksjon i insidensen av lav fødselsvekt. 

Ingen signifikant påvirkning på fertilitet, ikke sikker 

pårvirkning på mødredødlighet eller spedbarnsdødlighet.   

 



 
 

  

PÅVIRKNING PÅ KVALITET, TILGJENGLIGHET OG BRUK AV HELSETJENESTER 

ARTIKKEL KVALITET TILGJENGLIGHET BRUK 

P4P 

(Witter, Fretheim, 

Kessy, & Lindahl, 

2012) 

Manglende evidens. 

Få studier 

undersøker 

kvaliteten. Noen 

studier viser positiv 

effekt.   

Ikke undersøkt. Manglende evidens. Noen 

positive og  noen negativ 

virkning på oppmøte på 

svangerskapskontroller. 

Blandede resultater  på 

fødsel i institusjon med 

økning både med og uten 

P4P.   

(Eldridge & 

Palmer, 2009) 

Ikke undersøkt I Uganda var det 

ingen forandring i 

tilgjengelighet ved 

bruk av P4P. Ikke 

undersøkt andre 

steder. 

 

Økt bruk av helsetjenester 

hos den fattige delen av 

befolkningen i Camboodia 

og økt vaksinering og 

bruk av oral 

rehydreringssalter på 

Haiti.  

(Bucagu, 

Kagubare, 

Basinga, Ngabo, 

Timmons, & Lee, 

2012) 

Økt kvalitet.  Ikke undersøkt. Kun økt bruk av tjenester 

som ikke tildligere hadde 

vært godt organisert. 

(Eichler, Agarwal, 

Askew, Iriarte, 

Lindsay, & 

Watson, 2013) 

Flere studier viser 

økt kvalitet av 

svangerskpsomsorg. 

En studie viste økt 

kvalitet på 

familieplanleggings 

veiledning.  

Økt tilgjenglighet av 

prevensjonsmidler i 

en studie. Ellers 

ikke undersøkt. 

Økt antall fødsler på 

institusjon. 

Varierende påvirkning på 

bruk av 

svangerskapsomsorg, men 

de fleste studier viste 

ingen økning.  

Ingen effekt på bruk av 

prevensjonsmidler.  



 
 

 

 

  

ARTIKKEL KVALITET TILGJENGLIGHET BRUK 

CCT 

(Lee, et al., 2009) Nedsatt kvalitet når 

belønning kun er 

rettet mot økt bruk 

av helsetjenester. 

Ikke undersøkt. Økt antall fødsler på 

institusjon, bruk av 

prenatal helsehjelp og  

helestasjonsbruk.  

(Gopalan, Mutasa, 

Friedman, & Das, 

2014) 

Ikke undersøkt. Ikke undersøkt.  Blandet, men for det 

meste positiv effekt. F.eks 

økte 

svangerskapskontroller  

11-18% og fødsel med 

helsearbeider tilstede økt 

11-46%.  

(Lagarde, Haines, 

& Palmer, 2007) 

Ikke undersøkt. Ikke undersøkt. Økt bruk av forebyggende 

tjenester. 5 studier viste 

økt bruk av helsetjenester 

både generell bruk og 

spesifikke programmer 

som HIV-testing, 

svangerskapsomsorg og 

vaksinering.   

(Victora, Barros, 

Assuancao, 

Restrepo-Mendez, 

Matijasevich, & 

Martorell, 2012) 

Blanede resultater.  Ikke undersøkt. Større etterspørsel etter 

helsetjenester.  

 

(Ranganathan M, 

2012) 

Ikke undersøkt. Ikke undersøkt. Økte signifikant i 10 av 11 

studier. Både 

forebyggende 

helsetjenester og andre 

helsetjenester. Blandede 

resultater om vaksinering.  

(Glassman, et al., 

2013) 

Få studier som 

målte dette.  

Ikke undersøkt. Økt antall kvinner som 

fikk minimum 5 

svangerskapskontroller, 

økt antall kvinner som 

fødte med profesjonell 

helsehjelp og i institusjon. 

Blandet resultat om bruk 

av postpartum kontroller.  



 
 

PÅVIRKNING PÅ UTFALL, KOSTNADER OG NEGATIVE KONSEKVENSER 

ARTIKKEL UTFALL KOSTNADER NEGATIVE 

KONSEKVENSER 

P4P    

(Witter, Fretheim, 

Kessy, & Lindahl, 

2012) 

(Kun 1 studie) 

Positiv effekt på 

underernæring og 

generell selvraportert 

helse, men ikke på 

CRP og anemi . 

Økte 

helsefasilitetenes 

inntekt og 

helsearbeideres lønn. 

(Kun 2 studier) 

Bekymring om 

manglende fokus på 

forebygging i forhold 

til behandling, men 

ingen evidens.  

(Eldridge & Palmer, 

2009) 

Ingen effekt.  Nedgang i totale 

helseutgifter for 

forbruker i 

Cambodia,  men 

mulig økte kostnader 

for monitorering og 

evaluering av 

heletjenestene.  

Ikke undersøkt.  

(Bucagu, Kagubare, 

Basinga, Ngabo, 

Timmons, & Lee, 

2012) 

Ikke undersøkt.  Effektiv bruk av 

økonomiske 

ressurser, minkede 

kostnader for 

forbrukeren.  

Forfalskning av data 

for å oppnå økt 

belønning.  

(Eichler, Agarwal, 

Askew, Iriarte, 

Lindsay, & Watson, 

2013) 

Svak evidens pga få 

studier, svakheter 

ved design og 

varierende funn. 

Finnes noen positive 

funn, men ingen 

sikker påvrikning på 

mortalitet hos mødre 

eller nyfødte.  

Ikke undersøkt. Ikke undersøkt.  

  



 
 

Artikkel UTFALL KOSTNAD NEGATIVE 

KONSEKVENSER 

CCT     

(Lee, et al., 2009) Manglende evidens.  Lite undersøkt, men 

indikasjon om økte 

driftskostnader, 

særlig admenistrative 

kostnader.  

Ikke undersøkt. 

(Gopalan, Mutasa, 

Friedman, & Das, 

2014) 

Positiv effekt på 

ernæringsstatus, 

vekstindikatorer, 

HIV status. Ukjent 

effekt på mødrehelse, 

diare og 

malariastatus.  

I Bangladesh ble det 

påvisk redusert 

utgifter for forbruker. 

Selektering av rikere 

deler av 

befolkningen.  

Manglende 

forbedring på 

livsstilssykdommer 

som ikke var med i 

programmene.  

(Lagarde, Haines, & 

Palmer, 2007) 

Blanede resultater i 

ulike land. Fra 

negativt til positivt.  

Manglende evidens. Økt fertilitets rate i 

Honduras. 

(Victora, Barros, 

Assuancao, 

Restrepo-Mendez, 

Matijasevich, & 

Martorell, 2012) 

Forbedret 

spedbarnsvekt og 

fødselsvekt. 

Reduksjon i anemi. 

Forfatter fremhever 

at det er dyre 

prosjekter og stiller 

spørsmålstegn ved 

om lavinntektsland 

kan benytte CCT 

uten ekstern hjelp.  

 

Tilfeller av økt 

fertilitetsrate og 

nedgang i vekt hos 

barn under 7. Økte 

forskjeller i 

programmer som 

ikke spesifikt rettes 

mot fattige. 

Ekskludering av de 

aller fattigste pga 

manglende tilgang.  

(Ranganathan M, 

2012) 

Økt høyde og vekt i 

noen studier. Ingen 

effekt på mortalitet 

eller HIV status. 

Positiv effekt på 

anemi.  

Manglende evidens. Ikke undersøkt. 

(Glassman, et al., 

2013) 

Svak evidens. Finnes 

noen positive funn, 

som redusert 

insidens av lav 

fødselsvekt. Ingen 

signifikant 

påvirkning på 

fertilitet. Ikke 

dokumentert effekt 

på mødre og 

spedbarnsdødlighet.  

Ikke undersøkt Manglende evidens.  

 

  



 
 

BESTE UTFORMING 

ARTIKKEL BESTE UTFORMING 

P4P  

(Witter, Fretheim, 

Kessy, & Lindahl, 

2012) 

Ikke undersøkt. 

(Eldridge & Palmer, 

2009) 

P4P krever et adekvat 

system for monitorering og 

evaluering av heletjenester.  

(Bucagu, Kagubare, 

Basinga, Ngabo, 

Timmons, & Lee, 

2012) 

Best resultater i de 

tjenestene som hadde 

hyppige utbetalinger og der 

tjenester som ikke tidligere 

var velorganiserte ble 

incentivert.  

(Eichler, Agarwal, 

Askew, Iriarte, 

Lindsay, & Watson, 

2013) 

Flere negative 

konsekvenser ved smale 

programmer enn brede, 

men ingen sikker evidens 

 om beste design  

CCT  

(Lee, et al., 2009) Ikke undersøkt. 

(Gopalan, Mutasa, 

Friedman, & Das, 

2014) 

Usikkert. Men bør dekke 

primære helsetjenester, 

også utover MDGs. 

(Lagarde, Haines, & 

Palmer, 2007) 

Usikkert, men i Malawi ble 

det vist linejær 

sammenheng mellom effekt 

og størrelse  på incentivet.  

(Victora, Barros, 

Assuancao, 

Restrepo-Mendez, 

Matijasevich, & 

Martorell, 2012) 

CCT krever mye 

administrasjon.  

(Ranganathan M, 

2012) 

Krever monitorering og 

oppfølging, infrastuktur og 

teknologi.  

(Glassman, et al., 

2013) 

Flere negative 

konsekvenser ved smale 

programmer enn brede. 

Gode resultater krever en 

samtidig invistering i 

helsevesenet.   
 

  



 
 

PAY FOR PERFORMANCE 
Alle de fire artiklene som omhandler P4P undersøkte påvirkning på bruk av helsetjenester. De 

fleste artiklene konkluderer med at P4P kan øke bruk av helsetjenester, men resultatene til de 

inkluderte enkeltstudiene var noe blandet. Noen studier viste ingen signifikant økning for en 

del av helsetjenester, men det har også vært tilfeller med negativ virkning.  Fødsel på 

institusjon eller med kvalifisert helsepersonell var det som mest konstant viste økning i de 

fleste studiene. 

Tilgjengeligheten av helsetjenester er lite undersøkt. De to artiklene som så på tilgjengelighet 

fant kun to enkeltstudier der det var undersøkt, begge viste økt tilgjengelighet.  

Av de fire artiklene som omhandlet P4P var det tre som så på påvirkning på kvalilteten. Det 

var få enkeltstudier som hadde målt kvaliteten. Resultatene er blandede, men det er mye som 

tyder på at P4P kan gi økt kvalitet hvis kvalitetsmål blir direkte incentivert. Programmene 

som viser økt kvalitet har ofte enkle og spesifikke kvalitetsmål om hva en helsetjeneste skal 

inneholde. Et eksempel på kvalitetsmål er andelen kvinner som får tetanus vaksine i 

svangerskapskontrollene.  Andre aspekter av kvalitet, som god helsearbeider/pasient relasjon, 

er vanskelig å måle.  

Det er lite kunnskap om hvordan P4P påvirker kvaliteten hvis det ikke er kvalitetsmål som 

blir incentivert.  Et kvantitativ incentiv kan gjøre at institusjonene eller helsearbeiderene 

jobber for økt kvalitet for å gjøre seg mer attraktive blant brukerene, men det kan også føre til 

nedsatt kvalitet hvis institusjonene blir overfylte og helsearbeiderene blir overarbeidet.  

Påvirkning på utfall er undersøkt i tre av fire artikler. P4P hadde ikke signifikant påvirkning 

på utfall i de fleste studier. Resultatene varierte og i noen enkeltstudier fant man signifikant 

forbedring i enkelte utfall som underernæring og generell selvrapportert helse. Det var ingen 

studier som viste signifikant påvirkning på mødre- eller spedbarnsdødlighet.  Det er med 

andre ord lite evidens som tyder på at P4P er effektivt til å øke kvaliteten på helsetjenesten 

hvis incentivet er knyttet til kvantitative mål.  

Det ser ut til at P4P fører til økte konstnader, men det er lite forskning som ser på om  P4P er 

mer eller mindre kostnadseffektivt enn andre programmer. De fleste programmene som tar i 

bruk P4P gjør det med en samtidig økning i totalt budsjett. 

Det var kun to av artiklene som undersøkte negative konsekvenser. De så tendenser til 

manglende fokus på ikke incentiverte tjenester, forfalskning av data og mer fokus på 

behandling enn forebygging. Programmets design er avgjørende for å unngå negative 

konsekvenser, men det er lite forskning på hvilke komponenter som er viktige. Det ser ut til at 

P4P krever et velfungerende system for evaluering og overvåkning og at smale programmer 

gir flere negative konsekvenser.  

 

  



 
 

CONDITIONAL CASH TRANSFER 
Alle artiklene konkluderer med at CCT kan øke bruken av helsetjenester.Flere av artiklene 

viste enkeltstudier der CCT ikke hadde fungert for å øke bruken av helsetjenester. Påvirkning 

på tilgjengelighet ble ikke undersøkt i noen av artiklene. Man kan derfor ikke vite om 

helsetjenestene blir vanskeligere tilgjenglige når flere oppsøker hjelp og om det kan ha en 

negativ påvirkning for de som allerede har store utfordringer i tilgangen til helsetjenester.  

Kvaliteten på helsetjenestene har i liten grad blitt undersøkt. Flere trekker frem at for å øke 

kvaliteten på helsetjenesten må man samtidig også ha incentiver rettet mot helsevesenet som 

gjør dem i stand til å motta økt antall pasienter (Lee, et al., 2009) (Glassman, et al., 2013) 

Det kan tenkes at CCT i mindre grad enn P4P kan øke kvaliteten i helsetjenesten da 

pasientene som mottar incentivet ikke selv kan påvirke kvaliteten på helsetjenesten de mottar, 

i forhold til P4P da helsearbeiderne må tiltrekke seg flest mulig kvinner for å få høyest mulig 

utbetaling.  

Resultatet for påvirkning på utfall er blandede. Noen viste positiv påvirkning på noen 

parametre som ernæringsstatus, men negativ påvirkning på andre. Ingen studier viste 

signifikant påvirkning på mortalitet.  

Hvorfor har man ikke klart å finne en signifikant reduksjon i mødredødlighet når man har en 

signifikant økning i fødsel på institusjon og man vet at fødsel på institusjon minker risikoen 

for død? Det er flere mulige forklaringer. Det kan skyldes mangel på forskning av høy 

kvalitet, at en økning i fødsel på institusjon gjør at flere dødsfall blir registrert og dermed 

minker den synlige effekten av programmet eller at økningen i antall fødene i institusjonen 

gjør at kvaliteten synker fordi arbeidsbelastningen øker. 

Pårvirkningen på utgifter for helsetjenester er lite undersøkt, men flere studier trekker frem en 

mulig økning i administrative utgifter og at CCT programmer kan være veldig kostbare å 

drive.  

Negative konsekvenser av CCT er lite undersøkt. Noen programmer har vist økning i 

fertilitetsrate der incentivet er knyttet til svangerskap. Manglende fokus på ikke incentiverte 

helsetilstander som livsstilssykdommer, selektering av rikere deler av befolkningen og 

dermed økte forskjeller er andre konsekvenser som har blitt observert. Der har også vært 

eksempler på nedgang i vekt hos barn der underernæring er et inklusjonskriterie i 

programmet. 

For å unngå negative konsekvenser krever CCT programmet invisteringer i administrasjon. 

Monitorering, oppfølging og infrastruktur må være til stede for å motvirke negative 

konsekvenser. Det må sikres at alle potensielle brukere har kunnskap om progremmet for ikke 

å øke ulikhet. Smale programmer gir flere negative konsekvenser.   

 

  



 
 

KONKLUSJON 
En rekke av artiklene konkluderer med at både CCT og P4P kan øke bruk av helsetjenester. 

Det er mulig noe mer evidens bak CCT enn P4P. Det er meget usikkert om programmene kan 

øke kvaliteten og det er lite evidens bak påvirkning på utfall.  Svakheten bak begge design er 

blant annet de mulige negative konsekvensene for de helsetjenestene som ikke blir belønnet, 

kravet om velorganisert administrasjon og kontroll samt mulig økte kostnader.  

Det er behov for mer forskning der man standardiserer strukturen på incentivet og bruker 

kontrollgrupper som mottar en like stor økning i budsjett.  

  



 
 

MOR BARN INCENTIVER I INDIA 

METODE  
Søk i 

 MEDLINE (Ovid) for evalueringer av komponentene som bruker pay for 

performance: JSY, ASHA og Yashoda samt JSSK. 

 Nrhm.gov.in(Indiske myndigheters offisielle nettside om National Health Mission) 

 NORAD, WHO NIPI.org.in (Norway India Partnership Initiative) 

GENERELT OM DET INDISKE HELSESYSTEMET 
I India er helse delstatenes anliggende og hver delstat har sitt egent helsesystem ( Scheutz , 

Wennerholm , & Zaveri-Roy, 2013). Praksis varierer derfor sterkt fra stat til stat og det gjør 

også helsetilstanden til befolkningen. De fleste nasjonale helseprogrammene som National 

Health Mission kan delstatene velge hva de ønsker å iverksette modifisere til å passe 

behovene i delstaten. Noen programmer som JSY er obligatoriske for alle delstater, men kan 

likevel modifiseres for å passe lokalt. (Wang, Juyal, Miner, & Fisher, 2012). 

Det indiske helsesystemet er preget av en stor privat sektor. Helsekostnadene i 2009 utgjorde 

4.1% av BNP, men helsekostnadene dekket av det offentlige utgjorde kun 1.1% av BNP. Den 

private sektorene har 80% av legene, 26% av sykepleierene og 49% av sengeplassene. ( 

Scheutz , Wennerholm , & Zaveri-Roy, 2013). 

«Out of pocket» kostander utgjør over 71% av helseutgiftene. Selv i det offentlige 

helsevesenet kan utgifter for den syke være betraktelige. For hver innleggelse i offentlig 

sykehus må en privat person betale gjennomsnittlig 3288 INR på landet og 3877 i byområder. 

Utgiftene ved en innleggelse i offentlig sykehus varierer veldig fra delstat til delstat og er 

dyrere i de fattige delstatene enn de mer utviklede delstatene (Government of India P. C., 

2011). I 2004 betalte kvinner rundt 1700 INR for å føde på offentlige sykehus. (Powell-

Jackson, Mazumdar, & Mills, 2015). 

I rapporten til Swedish Agency for Growth Policy Analysis blir den sterke økningen i 

helsearbeidere som jobber for den private sektoren sett på som et resultat av manglende 

kvalitet  og mangel på leger i forhold til antallet pasienter i offentlig helsesentre. ( Scheutz , 

Wennerholm , & Zaveri-Roy, 2013) 

¾ av Indias befolkning lever på landsbygda ( Scheutz , Wennerholm , & Zaveri-Roy, 2013). 

Å levere helsetjenester til befolkningen i delvis isolerte landsbyer er en av Indias 

hovedutfordringer. Det er derfor en stor skjevhet i tilgang på helsetjenestene mellom 

landsbyene og i byene. 

 

  



 
 

NATIONAL RURAL HEALTH MISSION 
National Rural Health Mission ble lansert i 2005 for å gi tilgjengelige og rimelige 

helsetjenester av høy kvalitet til befolkningen på landsbygda. (Framework of implimentation, 

2014). Det ble laget en plan for 2005-2012 der man blant annet satte som mål å minke 

mødredødligheten fra 407/100.000 til 100/100 000, spedbarnsdødligheten fra 60 til 30 per 

1000 levendefødte og minke total fertilitetsrate fra 3.0 til 2.1  innen 2012. Planen inneholder 

en rekke strategier, blant annet økt deltagelse og eierskap lokalt, integrering av de vertikale 

sykdomsprogrammene inn i det generelle helsesystemet, økning i antall helsearbeidere og en 

økning i det offentlige helsebudsjettet fra 0.9 til 2-3 % av BNP (Ministry of Health and 

Family Welfare , 2005). 

Mangelen på helsepersonell på landsbygden skulle bli løst blant annet ved hjelp av ASHA-

arbeidere. ASHA er en frivillig, kvinnelig helsearbeider fra landsbygden som får opplæring i 

grunnleggende helsehjelp. Målet var å ha en ASHA i hver landsby med 1000 innbyggere i 18 

høyfokusstater innen 2008.  ASHA skal være linken mellom befolkningen og 

helseinstitusjonene (Ministry of Health and Family Welfare , 2005). 

Det har vært et fokus på P4P i NHM/NRHM (Framework of implimentation, 2014). P4P blir 

brukt som en betalingsmodell i mange ledd både til pasienter, helsearbeidere, institusjoner og 

delstater.  

Delstatene skulle motta belønninger for oppnådde mål og reduksjon i støtte hvis de ikke klarer 

å oppnå målene ( Scheutz , Wennerholm , & Zaveri-Roy, 2013). Målene er delvis 

standariserte mål og delvis lages de av statene selv. Eksempler på mål er antall ASHA-

arbeidere som har fått opplæring, dekning av helsearbeidere eller økning i de ulike 

helsefasilitetene. (Ministry of Health and Family Welfare , 2005). 

I 2011 hadde ikke målene  til NRHM blitt opnådd og det offentlige helsebudsjettet hadde kun 

økt til litt over 1% av BNP. (Government of India P. C., 2011). Heller ikke målene om 

mødredødlighet, fertilitet eller spedbarnsdødlighet var nådd . Mødredødligheten lå fortsatt på 

206, total fertility rate lå på 2.6 og spedbarnsdødligheten var 44,4 i 2011. (World Data Bank). 

En ny fem års plan ble laget for perioden 2012- 2017. NRHM ble gjort om til National Helath 

Mission, som består av National Rural Health Mission og National Urban Health Mission. 

(Ministry og Health and Family Welfare, 2014). Målene om å minke mødredødligheten til 

100/100 000 og total fertility rate til 2.1 ble videreført. Målet om å redusere 

spedbarnsdødligheten ble redusert til 25/1000 levendefødte. (Framework of implimentation, 

2014).  

I 2015 ligger mødredødligheten på 174 og spebarnsdødligheten 37,9 fortsatt langt unna målet. 

(World Data Bank).    



 
 

MOR/BARN INCENTIVER I NRHM/NHM SOM 

BRUKER PAY FOR PERFORMANCE 

ACCREDITED SOCIAL HEALTH ACTIVIST (ASHA) 
NRHM hadde som mål å gi opplæring til 400 000 nye ASHA arbeidere. Det skulle være en 

ASHA arbeider per 1000 innbyggere i høyfokusstatene. ASHA arbeideren skulle være en 

kvinne fra lokalsamfunnet i alderen 25-45 år. Hun skulle være forankret i Anganwadi senteret 

(det lokale helsesenteret i landbyen) og være ansvarlig ovenfor det lokale landsbystyret. Hun 

måtte minst ha fullført 8. klasse og skulle få en standarisert opplæring for å bli ASHA. 

(Ministry of Health and Family Welfare , 2005). 

En ASHA arbeider skulle jobbe for lokalsamfunnets helse. Hun skulle jobbe for å mobilisere 

lokalsamfunnet, sørge for vaksinering, trygge fødsler, omsorg til nyfødte, forebygging, 

ernæring og sanitære forhold. Hun skulle være et bindeledd mellom lokalbefolkningen og 

helsevesenet. Hun ville i tillegg selv få ansvar for noen enkle behandlinger som oral 

rehydrering (Ministry of Health and Family Welfare , 2005) . 

I planleggningsdokumentet til NRHM ble det beskrevet at ASHA arbeidere ikke skulle få en 

fast lønn, men honorar for arbeidet de utførte ( Pay for performance) Det ble anslått at en 

ASHA arbeider gjennomsnittlig kunne tjene 1000 INR i måneden og det var tenkt at dette 

ikke skulle være kvinnens hovedinntekt. Planleggingsdokumentet åpnet opp for at man kunne 

modifisere betalingsløsningen hvis det ble nødvendig. (Ministry of Health and Family 

Welfare , 2005) I følge framework of implementation 2012-2017 skulle ASHA arbeideren få 

et tilleggsincentiver hvis de jobbet i vanskelig tilgjengelige strøk med færre innbyggere 

(Framework of implimentation, 2014) 

I 2011 var det totalt 849 331 ASHA arbeidere i India, godt over målsetningen til NRHM. De 

tjente i gjennomsnitt mellom 500 og 1000 INR per måned. Kun en femtedel av det som var 

budsjettert i programmet, (Government of India P. C., 2011). Selv om antallet ASHA 

arbeidere nådde målet om 1 per 1000 innbyggere har arbeidet med å etablere et system for 

ledelse og støtte av ASHA-arbeiderene være en utfordring 

(National Health Systems Resource Centre, 2011) 

Hva som utløser incentiver varierer fra stat til stat. Alle stater gav kompensasjon for tid brukt 

på opplæring, evaluering og møter.  Alle stater hadde også incentiver koblet til JSY og 

vaksinering. I tillegg er det vanlig med incentiver koblet til identifisering av kandidater til 

katarakt operasjon, henvisning av par for familieplanlegging (sterilisering og IUD), DOTS 

tuberkulosebehandling, lage blodutstryk for malariadiagnostikk samt vann og sanitærprogram. 

(National Health Systems Resource Centre, 2011) 

Svært mye av incentivene ASHA arbeiderene mottar kommer fra JSY. ASHA arbeideren får 

incentiv for hver kvinne fra landsbyen som føder på institusjon, hvis enten ASHA arbeideren 

selv eller kvinnen skriver en attest på at ASHA har spilt en rolle i avgjørelsen om å føde på 



 
 

sykehus. ASHA arbeideren får også et incentiv hvis hun følger kvinnen til sykehuset. 

(National Health Systems Resource Centre, 2011) 

West Bengal har valgt å gi ASHA arbeiderene fast lønn på 800 INR, mens Rajasthan har valgt 

en fast lønn på 950 INR i tillegg til «performance based incentives».  Myndighetenes 

evaluering av ASHA programmet fant ikke at en fast honorar gav en positiv effekt. De mente 

at ASHA system uten pay for performance fungerer, men at fokuset på JSY ikke blir like 

sterkt. (National Health Systems Resource Centre, 2011) Rapporten til USAID fant ikke at det 

har blitt gjennomført en direkte sammenligning av utfall oppnådd ved å tilby ASHA 

arbeiderene en fast basislønn (Wang, Juyal, Miner, & Fisher, 2012)  

Pay for performance førte til større ytelse av de funksjoner incentivet var koblet til, men at 

kvaliteten på arbeidet, hvor snevert ASHA oppfattet oppgaven og helseutfall avhenger av 

opplæring og støttestrukturen rundt ASHA arbeideren. Rapporten trekker frem at med tanke 

på ASHA-arbeiderene vil en fast lønn på 500 rupees i tillegg til pay for performance kunne 

være et mer rettferdig system da ASHA i gjennomsnitt bruker 3-5 timer hver dag på sitt 

arbeid. Denne faste lønningen kunne være koblet til en rekke faste aktiviteter. Økning i lønn 

trekkes frem som et kriterium for at ordningen skal være bærekraftig. 

(National Health Systems Resource Centre, 2011)  

Pay for performance fungerte dårlig i delstater der ledelse og støttestruktur rundt ASHA 

arbeiderene var svak og i delstater der programmet gjorde det vanskelig for ASHA 

arbeiderene å kunne oppnå incentivet. (National Health Systems Resource Centre, 2011)  

Det har vært rapportert om korrupsjon i betalingssystemet. Det har både vært tilfeller av at 

ASHA arbeidere har måttet betale for å få utbetalingen, ASHA arbeidere har ikke fått 

utbetalingen som har blitt registrert og ASHA-arbeidere har fått betalt for tjenester de ikke har 

utført. (Wang, Juyal, Miner, & Fisher, 2012) 

Noen av problemene som har blitt rapportert om betalingsystemet er forsinkelser i utbetaling 

som har ført til synkende motivasjon hos ASHA arbeiderene. Manglende kunnskap om 

betalingsprosessen og hva som blir incentivert har også vært et problem både hos ASHA 

arbeiderene og i støtteapparatet. (Wang, Juyal, Miner, & Fisher, 2012)  

Aktivitetene til ASHA arbeiderene varierer fra stat til stat. Det å fremme fødsel på institusjon 

er den mest fremtredende  arbeidsoppgaven i alle stater. I myndighetenes evaluering av 

ASHA programmet forklarte de det i at denne aktiviteten var incentivert i alle stater, best 

overvåket og krevde minst kunnskap for å gjennomføres. 

(National Health Systems Resource Centre, 2011) 

Myndighetenes evaluering i 2011 trekker frem at ASHA programmet har vært svært 

sukssefull i to arbeidsoppgaver, å få kvinner til å føde i insitusjon og å øke 

vaksinasjonsdekningen. Det er disse to arbeidsoppgavene som er sterkest koblet til incentiver 

i alle stater. Rapporten tilskriver ikke mangel på incentivering hele årsaken til at ASHA 

arbeidere har  mindre fokus på andre oppgaver som en helseaktivist, forbedret hygiene eller å 

fremme gode levevaner. De mener det også mangler opplæring og kunnskap for at ASHA 



 
 

arbeidere kan ha like stor suksess på disse områdene. 

(National Health Systems Resource Centre, 2011)  

Det er mye  som tyder på at pay for performance har ført til en økning i fødsler på institusjon 

og økt vaksinering. ASHA-arbeiderenes andre oppgaver har ikke blitt prioritert og man har 

ikke oppnådd en bredspektret helseaktivist som man hadde som mål. Det er mulig at dette 

delvis skylder pay for performance.   

 

JANANI SURAKSHA YOJANA (JSY) 
Janani Suraksha Yojana (JSY) ble introdusert under NRHM i april 2005. Det var en 

videreutvikling av National Maternity Benefit Scheme (NMBS) fra 1995. (NHM components, 

government of India, 2013) JSY er det største conditional cash transfer programmet i verden 

med rundt 9.5 millioner mottagere i 2010. (Lim, Dandona, Hoisington, James, Hogan, & 

Gakidou, 2010) 

JSY hadde som overordnet mål å minske mødredødligheten og spedbarnsdødligheten 

gjennom å øke andelen kvinner som fødte på sykehus. (Lim, Dandona, Hoisington, James, 

Hogan, & Gakidou, 2010) Incentivet var ment som en kompensasjon for utgiftene kvinnen 

fikk ved fødsel på institusjon og skulle betales på institusjonen ved fødsel. (Government of 

India, 2006) Fødselen må foregå på et godkjent sykehus, enten privat eller offentlig. I praksis 

er det kun 10% av kvinnene som får utbetalt JSY som føder på private sykehus (Powell-

Jackson, Mazumdar, & Mills, 2015). 

Programmet var et sentralt finansiert program, obligatorisk for alle delstater. Delstatene ble 

delt inn i høyfokusstater der under 25% av fødslene var på institusjon og lavfokusstater der 

over 25% av fødslene var på institusjon (NHM components, government of India, 2013). I 

høyfokusstatene kan alle kvinner få incentivet hvis de føder på sykehus. 1000 INR skulle 

utbetales rett etter fødsel i urbane områder og 1400 INR i landlige områder. (Lim, Dandona, 

Hoisington, James, Hogan, & Gakidou, 2010) 

I de øvrige statene var det kun kvinner som lever under fattigdomsgrensen, lavkaste 

(scheduled castes) eller kvinner fra lokale stammer som er kvalifisert og kun kvinnens to 

første fødsler. Incentivet utgjør her 600 INR i urbane strøk og 700 i landlige strøk. 

Programmet gir også 500 INR i støtte ved hjemmefødsler til kvinner under fattigdomsgrensen, 

for de to første fødslene. (Lim, Dandona, Hoisington, James, Hogan, & Gakidou, 2010) 

Kriteriet om alder og antall barn ble fjernet i 2013 da man så at man ekskluderte en gruppe 

kvinner med høy mødredødlighet. (Kumar, 2013) 

ASHA arbeideren får 200 INR i urbane strøk og 600 INR i landlige strøk for å registrere 

kvinnen og følge henne til helseinstitusjonen.  (Lim, Dandona, Hoisington, James, Hogan, & 

Gakidou, 2010) ASHA arbeideren skal  i tillegg sørge for tre svangerskapskontroller, hjelpe 

kvinnen i dokumentasjon som kreves for å kvalifisere for JSY, informere om fødsel, lage en 

fødselsplan, arrangere transport til institusjonen som skulle dekkes under incentivet, 



 
 

informere om viktigheten i amming, vaksinering av den  nyfødte og en postnatal kontroll. 

(Government of India, 2006) 

Selv om kvinner som mottar JSY også skal få minst tre svangerskapskontroller gjennom 

ASHA arbeideren er ikke svangerskapskontroller direkte incentivert for kvinnen og 

oppslutningen er mye mindre enn JSY. (Lim, Dandona, Hoisington, James, Hogan, & 

Gakidou, 2010) 

Bruk av JSY er ujevnt foredelt over de ulike fasilitetene innad i statene. (Government of India 

P. C., 2011)Bruk av JSY varierer også svært mellom delstatene. (Lim, Dandona, Hoisington, 

James, Hogan, & Gakidou, 2010) (Powell-Jackson, Mazumdar, & Mills, 2015) 

Det er to evalueringer av effekten til JSY. Begge bruker data fra District Level Health Survey 

(DLHS) utført i India i 2002-2004 og 2007-2008 og benyttet forskjellene i distriktenes 

implementering av JSY til å undersøke effekten.  

I begge evalueringene ble det funnet at distrikter som hadde høy bruk av JSY også hadde en 

større økning i andelen fødsler på institusjon. De fremhever at det ikke er mulig å si om dette 

skyldes confunding da implementeringen ikke var randomisert.  

Powell-Jackson et al undersøkte ikke effekten på mødredødlighet, men på 

spedbarnsdødlighet. De fant ingen signifikant bedring i spedbarnsdødlighet og kun en ikke 

signifikant nedgang i dødlighet  de første 24 timene av livet. De mente den manglende 

effekten på helseutfall kunne skyldes en for svak reell økning av fødsel på institusjon, for 

dårlig kvalitet på helsetjenestene eller det faktum at økningen i fødsler kun skjedde på nivåer 

under distriktssykehusene som i liten grad kunne håndtere akutte komplikasjoner ved fødsel. 

(Powell-Jackson, Mazumdar, & Mills, 2015) 

I evalueringen til Lim et al fant de en signifikant reduksjon i perinetale dødsfall  (redusert  ca 

4/1000 graviditeter) og neonatale dødsfall (redusert ca 2/1000 levendefødte)  ved bruk av 

matching analyse og med vs. uten. Differences in differences viste ingen signifikant 

reduksjon. De fant ingen signifikant reduksjon i mødredødlighet, hverken ved bruk av 

marching analyse, med vs uten eller difference in difference analyste. Mangelen på signifikant 

reduksjon ved bruk av difference-in difference analysen mener Lim et al skyldes manglende 

statistisk kraft og ikke en mangel på effekt (Lim, Dandona, Hoisington, James, Hogan, & 

Gakidou, 2010) 

Begge evalueringene så en større effekt på utfall i lavfokusstatene. Dette forklarer Lim et al 

ved at det i høyfokusstatene ikke var en seleksjon av høyrisikosvangerskap gjennom kun å 

tillatte kvinner under fattigdomsgrensen og dermed ble effekten større eller at det skyldes den 

lave kvaliteten på helsetjenestene i høyfokusstatene   

Powell-Jackson et al  fant i tillegg negative konsekvenser som økning i antall graviditeter. De 

så også en nedgang i bruk av den private sektoren som kunne forklare deler av økningen i den 

offentlige sektoren. (Powell-Jackson, Mazumdar, & Mills, 2015) 



 
 

Powell-Jackson et al gjorde en analyse av hvor stor del av økningen i fødsler på institusjon 

som kunne tilskrives JSY. De fant at i året 2007/2009 var det 710 000 kvinner som fødte i 

institusjon på grunn av JSY. Kostnad effekt mål var 292 dollar per fødsel og i tillegg til dette 

kommer administrative kostnader og de private sykehusenes kostnader for fødselen. (Powell-

Jackson, Mazumdar, & Mills, 2015) 

JSY er et porgram som er ment å nå de fattigste og de med ingen eller liten utdannelse. Lim et 

al. Fant at de med noe utdannelse (1 til 11 år) fikk JSY oftere enn de med ingen utdannelse og 

de i mellomsjiktet av rikdom ble i større grad nådd enn de aller fattigste. Powell-Jackson et al. 

fant derimot at det var de med ingen utdannelse som mottok JSY oftest.  

Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK) ble lansert i 2011 da man så at kvinnenes 

kostnader for fødsel på institusjon var en av hovedbarriærene for kvinner som skulle søke 

fødselshjelp. Innen 2009 var det 73% av fødslene i India som foregikk på institusjon og dette 

programmet var ment som en hjelp for å få de resterende 27% til å føde på institusjon, samt å 

øke lengden på sykehusoppholdet til minimum 48 timer. Programmet skulle sørge for gratis 

fødselshjelp i statlige institusjoner, inkludert keisersnitt, medisiner, mat, transport samt all 

behandling av syke spedbarn under 30 dager gamle. Dette programmet skulle være i tillegg til 

JSY. (Government of India, Ministry of Healt and Family , 2011) Programmet har så langt 

ikke blitt evaluert på landsbasis og det er kun sprette kunnskaper om hvor mye kvinnene i dag 

faktisk må betale for å føde på offentlige sykehus.  

 

YASHODA 
Yashoda programmet ble lansert som en del av Norway Indian Partnership Programme i 

2008. Målet var å bedre kvaliteten på mor barn helsetjenestene. Det var ment som et 

pilotprosjekt og var ikke en del av NHM. Yashoda-arbeiderene skulle være på 

distriktssykehusene og community health centers med størst antall fødende. I 2010 var det 

1200 Yashoda-arbeidere i 4 ulike stater. (NIPI, 2010) 

Den sterke økningen i fødsler som helsesystemet skulle ta imot etter JSY gjorde at 

helsesystemet var under sterkt press. Yashoda skulle være en kvinne som guidet den fødende 

gjennom systemet og sørget for at kvaliteten ble opprettholdt.  (Varghese, Roy, Saha, & 

Roalkvam, 2014) 

Yashoda arbeiderens oppgaver skulle være å ta imot den fødende kvinnen når hun ankom 

skyehuset, hjelpe henne i registrering, hjelpe henne slik at hun mottok JSY, være med under 

fødsel for å støtte kvinnen, sørge for at nyfødtavdelingen var renslig, lære opp moren i basal 

hygiene og sørge for at mor og barn fikk ro uten at det var for folksomt rundt dem. Hun skulle 

også hjelpe moren i å ta vare på spedbarnet den første tiden, sørge for at moren fikk 

informasjon om vaksinering og prevensjon og sørge for at de fikk hjelp av en sykepleier hvis 

det var behov for det. Målet var at alle Yashoda arbeiderene skulle motta tre dagers 

opplæring. (NIPI, 2010) 



 
 

Yashoda arbeideren skulle få 100 rupees per mor/barn kohort, totalt 3000-3500 INR for 23-24 

vakter i måneden. Hver Yashoda skal gjennomsnittlig ta vare på 10 nyfødte og 

gjennomsnittlig 5-6 fødende per 8 timers skift (NIPI, 2010) 

I Rajasthan fikk Yashoda betalt etter den opprinnelige planen med 100 INR per mor/barn 

kohort. Median inntekten i Rajasthan var 4000INR. I Odisha fikk Yashoda en fast lønn på 

3000 INR. Tilbakemeldingene fra Yashoda arbeiderene er at de foretrekker en kombinasjon 

av P4P og fast lønn. (Varghese, Roy, Saha, & Roalkvam, 2014) 

Det er lite studier som evaluerer Yashoda programmet. En studie har blitt gjort i et distrikt i 

Odisha og et destrikt i Rajasthan, med et kontroll destrikt i hver stat. Resultatene tyder på at 

Yashoda programmet førte til en signifikant økning i veiledning om vaksinering, amming, 

familieplanleggin, faretegn hos den nyfødte, hygiene og ernæring i Rajasthan. I Odisha var 

det ikke signifikant økning i veiledning om ernæring og amming. (Varghese, Roy, Saha, & 

Roalkvam, 2014) 

Forskjellene i behandling av den nyfødte, som å holde den nyfødte varm, tilgang til mat og 

drikke til mor, amming innen en time og vaksinering, varierte. I Odisha var det kun en 

signifikant økning i vaksinering og tilgang til mat og drikke for mor. I Rajasthan var det ingen 

signifikante forbedringer i behandling av den nyfødte. Det var en signifikant økning i 

ammestart blandt kvinner som hadde gjennomgått keisersnitt. (Varghese, Roy, Saha, & 

Roalkvam, 2014) 

Postnatal undersøkelse av mor økte signifikant i begge destrikter, men insidensen av postnatal 

undersøkelse ligger kun på 20-40% selv med Yashoda. Kvinnene i destriktene med Yashoda 

rapporterte økt tilfredshet med oppholdet og følte seg mer ivaretatt enn kontrolldistriktene. 

(Varghese, Roy, Saha, & Roalkvam, 2014) 

Det ser ut til at Yashoda arbeiderene ikke har mottatt kvinnene i det de ankommer 

institusjonen, slik det opprinnelig var planlagt. De fleste kvinner møter Yashoda enten i 

fødestuen eller i postnatal avdelingen. (Varghese, Roy, Saha, & Roalkvam, 2014) 

 

  



 
 

BRUK AV PAY FOR PERFORMANCE I INDIAS 

MOR BARN INCENTIVER 

BRUK AV PAY FOR PERFORMANCE I ASHA 

PROGRAMMET 
ASHA arbeiderene får betalt gjennom P4P. ASHA programmet har trolig vært effektivt i å 

øke bruk av spesifikke helsetjenester. Man har sett en økning i antallet kvinner som føder på 

institusjon. Det er også mye som tyder på at ASHA arbeiderene har spilt en stor rolle i 

øknngen i vaksinering, samt en del andre mål som varierer mellom delstatene. 

En negativ konsekvens av pay for performance som flere av artiklene pekte på var at 

arbeidsoppgaver som ikke blir incentivert ikke blir fokusert på. Det er mulig at det er det vi 

ser hos ASHA arbeiderene. Fokusområdene som ikke direkte blir incentivert, som hygiene, 

forbedrede levevaner og mobilisering av lokalbefolkningn, viser ingen av evalueringene en 

signifikant forbedring i. Hvis ASHA arbeiderene skal ha en sentral plass i forbedring av 

generell helse i lokalsamfunnene mener jeg man bør forandre på lønningssystemet slik at 

ASHA arbeiderene får et bredere fokus. 

Målet med ASHA programmet var å skape en frivillig helseaktivist i landsbyene. Det er kun 

deler av aktivitetene til ASHA arbeideren som blir incentivert. Det er også disse delene av 

arbeidet man har hatt suksess med. Hvis man skal skape en lokal aktivist tror jeg at man bør 

innføre faste lønninger og ansvarliggjøre ASHA arbeideren i større grad for helsetilstanden i 

landsbyen. Ved å i større grad ansvarliggjøre ASHA arbeiderene for utfall vil man kunne få 

en drivkraft for økt kvalitet, men det vil i gjengjeld krave mer opplæring for at ASHA 

arbeiderene skal kunne se sammenhengen mellom arbeidet de gjør og utfallsmål. 

Kvaliteten på arbeidet ASHA arbeiderene gjør har i liten grad blitt evaluert. Det er kun 

kvantitative mål som blir incentivert og det er derfor lite trolig at P4P er med på å øke 

kvaliteten til ASHA arbeiderene.   

Et annet problem med lønningssystemet for ASHA arbeiderene er det svært lave lønningen i 

forhold til arbeidsmengden. Hvis man skal klare å beholde ASHA arbeiderene og bygge opp 

deres kunnskap både om helse og om lokalsamfunnet, så er det viktig at man klarer å beholde 

de ASHA arbeiderene man har investert i.  

P4P programmer krever en mer omfattende administrasjon og kontroll og man har sett at 

administrative kostnader øker. I India har man sett at P4P ikke har fungert i delstatene der 

ledelse og støttestrukturer rund ASHA arbeiderene har vært svak. Antall ASHA arbeidere har 

økt raskt, men støttesystemet rundt dem har tatt lenger tid å bygge opp og er mange steder 

svært mangelfulle. Dette kan delvis skyldes at delstatene også får incentiver etter P4P der 

antall ASHA arbeidere har vært et av målene som blir incentivert.   

Man vet at negative konsekvenser øker hvis P4P programmet mangler et velfungerende 

overvåkningssystem. Spørsmålet er om India har et godt nok kontrollsystem for å håndtere 



 
 

denne betalingsformen til ASHA arbeiderene. Det har blitt rapportert om negative 

konsekvensene som korrupsjon og triksing med utbetalingene til ASHA arbeiderene. Man vet 

i liten grad hvor utbredte disse fenomenene er.  

Indiske myndigheter hadde som målsetning å påvirke mødredødligheten, men det er ingen 

evidens som viser at P4P påvirker moraltiet. Hvis P4P er et dyrere alternativ ville det kanskje 

vært mer kostnadseffektivt å invistere i tiltak som man vet påvirker mødredødligheten. 

 

BRUK AV PAY FOR PERFORMANCE I JANANI SURAKSHA 

YOJANA 
JSY er et eksempel på et CCT program. JSY har vist økt bruk av helsetjenesten slik det er 

ventet av et CCT prorgam. Det er ingen ting som tyder på at JSY har økt kvaliteten på 

helsetjenestene, men heller har overbelastet helseinstitusjonene med et stort antall kvinner. 

Ikke bare har JSY ført til en kraftig økning i andelen kvinner som føder på institusjon, men 

programmet har trolig ført til en dreining fra privat til offentlige sykehus. Vi vet at CCT  

programmer ikke er effektive i å øke kvaliteten, men at det krever programmer rettet mot 

helsetjenesten for å øke kvaliteten. JSY har kommet sammen med en rekke andre strategier 

for å styrke institusjonene, men det er fortsatt mye som står igjen for at kvinnene skal få et 

fullverdig tilbud når det møter opp på sykehuset.  

En av de overordnede målsetningene med JSY var å minke mødredødligheten. Det er lite 

evidens som tyder på at CCT kan gi sterk reduksjon i mødredødligheten. Det er ingen av 

evalueringene av JSY som har sett en signifikant reduksjon i mødredødligheten. Om JSY har 

gitt en reduksjon i perinatale dødsfall og spedbarnsdødlighet er usikkert. 

Det har vist seg flere negative konsekvenser av JSY som er kjent fra andre CCT programmer. 

Det er mulig at JSY har ført til økning i fertilitet, men programmet har blitt inført samtidig 

med en økt innsats for å redusere fertilitetsraten. Det er en kjent negativ konsekvens av et 

CCT program at man ser en økning i tilstander som utgjør inklusjonskriteriene. Det er også en 

manglende fokus på svangerskapskontroller da dette ikke direkte blir incentivert. Ut fra det vi 

vet om CCT må man ha et velfungerende monitoreringssystem, noe det tyder på at India 

mangler. I tillegg er det flere negative konsekvenser ved et smalt program som JSY.  

JSY har nådd fram til fattige deler av befolkningen, men det er mye som tyder på at de aller 

fattigste ikke blir nådd av programmet. Dette kan føre til økte forskjeller. 

JSY hadde som mål å kompensere kvinnen for deler av utgiftene hun måtte betale for å føde i 

institusjon. JSSK har blitt lansert i ettertid og spørsmålet er hvilken plass JSY skal ha hvis 

man klarer å gjennomføre gratis fødselshjelp i institusjon for alle kvinner i  India. 

Jeg tror JSY som et CCT har potensiale til å øke andelen kvinner som føder på institusjon, 

men ikke i seg selv til å minke mødredødligheten. Det videre arbeidet for å redusere 

mødredødligheten må gjøres på institusjonene. JSY er trolig et svært kostbart program med en 

del negative konsekvenser. Programmet bør bli bedre til å incentivere kvinner som føder på 



 
 

private sykehus for å avlaste de offentlige sykehusene så mye som mulig. Hvis ikke 

sykehusene blir bedre rustet til å ta hånd om kvinnene vil ikke India kunne nå sitt mål om å 

redusere mødredødligheten til 100/100 000. 

 

BRUK AV PAY FOR PERFORMANCE I YASHODA 
Da Yashoda programmet  ikke har fungert i like mange år som ASHA og JSY er det få 

evalueringer som eksisterer. Det er derfor vanskelig å si hvordan P4P har påvriket 

programmet.  

Det som er slående er at i Rajasthan har Yashoda arbeiderene fått en høyere lønn enn 

programmet ønsket. Det er fordi hver Yashoda har tatt hånd om flere kvinner enn planlagt. I 

Odisha har man løst dette ved å gi Yashoda en fast lønn.  

Yashoda skulle være en kvinne som hadde tid til å ta seg av kvinnen i et hektisk og overfylt 

sykehus. Hvis hver Yashoda tar seg av flere enn de 5-6 fødende og 5-6 nyfødte,  som var 

planlagt kan det utfordre den opprinnelige målsetningen. P4P fungerer i liten grad til å 

begrense antallet kvinner hver Yashoda skal ta hånd om og et behov for flere Yashoda 

arbeidere kan bli skjult da hver Yashoda ønsker å maksimere den marginale lønningen. Dette 

krever mer evaluering. 

Yashoda programmet hadde som målsetning å øke kvaliteten på helsetjenestene ved fødsel. 

Det er mye som tyder på at P4P ikke er den beste betalingsformen for å øke kvalitet, da særlig 

med tanke på at incentivet ikke er knyttet til kvalitetsmål, men til antallet mor/barn kohorter 

Yashoda tar seg av.  

 

KONKLUSJON 
P4P og CCT har blitt brukt i flere programmer i India i mange år og kunnskapen om hvilke 

effekter det kan ha begynner å øke. Det er mye som tyder på at programmene har vært 

effektive i å øke bruk av helsetjenestene. Påvirkningen på kvaliteten av helsetjenestene er lite 

undersøkt, men mye tyder på en nedgang i kvalitet på institusjoner som skal betjene mange 

flere pasienter. Påvirkning på utfall er også usikker og mye tyder på at P4P og CCT ikke har 

gitt en signifikant reduksjon i mødredødlighet eller spedbarnsdødlighet.  

P4P og CCT har i flere programmer i India blitt brukt med mål om å minke mødredødligheten 

og spedbarnsdødligheten. Da det ikke er sikkert at P4P og CCT kan bidra til å minke 

mødredødligheten synes jeg det er uheldig at P4P og CCT ikke har blitt innført randomisert i 

de ulike statene eller destriktene slik at det hadde vært mulig å evaluere effekten.  

Jeg tror at et fokus på å øke kvaliteten på svangerskapsomsorgen og fødselshjelpen på 

sykehusene burde blitt inført før satsningen på et så kostbart program som JSY. I 

kvalitetsarbeidet bør det være stor fokus på kvinnevennlige sykehus og helsesentre. Da ville 



 
 

man i større grad kunne undersøkt behovet for JSY og hvilke inklusjonskriterier programmet 

burde ha.  

Et bedre overvåkningssystem og administrasjon er en forutsetning for å kunne monitorere og 

evaluere programmene. Det er mulig at de negative konsekvensene av betalingssystemene er 

større enn det som kommer frem i dag. Dette bør få økt fokus i fremtiden. 

Det er mye som tyder på at kunnskapen om  hva som faktisk foregår på helseinstitusjonene 

mangler. Et eksempel er at fraværsraten til leger og andre profesjonelle helsearbeidere har vist 

seg å være ca 40%, størst i de mest avsidesliggende institusjonene. 37% av Primary Health 

Centers hadde ingen leger tilstede selv om kun 6% offisielt manglet lege. (Muralidharan, 

Chaudhury, Hammer, Kremer, & Rogers, 2011) . Det er mye som tyder på at nasjonale 

anbefalinger ikke blir fulgt opp og at kvinner utsettes for diskriminering og vold på 

sykehusene. Kvaliteten på helsetjenestene nasjonalt og i hvor stor grad anbefalinger følges 

opp bør undersøkes i større grad.  

Jeg tror P4P ikke bør brukes som eneste betaling til ASHA arbeiderene, men at en fast lønn 

vil tillate henne å arbeide bredere for å forbedre helsen til befolkningen i landsbyen sin. En 

fast lønn kan kombineres med P4P for å øke ASHA arbeiderenes fokus på spesifikke 

oppgaver hvis det er behov for det. Et alternativ er at incentivet knyttes til kvalitetsmål i 

steden for kvantitative mål.  Programmet krever en større grad av overvåkning enn det som 

eksisterer i dag, for å sikre at alle oppgavene blir prioritert.  

Jeg tror Yashoda arbeiderene også bør få en fast lønn og et større ansvar for at alle kvinner 

blir tatt imot på sykehuset og får den omsorgen de har krav på. Jeg tror ikke målet med 

Yashoda er at hun skal ta vare på flest mulige kvinner og P4P knyttet til antall kvinner er 

derfor ikke nødvendig.Hvis P4P skal brukes i Yashoda programmet tror jeg incentivet bør 

knyttes til kvalitative mål.  

JSY er trolig et relativt dyrt program for å øke andelen fødsler, men invisteringen er ikke 

bortkastet da incentivet går til de som trenger det mest. Det er et etisk dilemma om det er 

riktig å betale kvinner for å føde i institusjon i steden for å øke kvaliteten slik at kvinnen 

opplever det som en trygghet å føde i instiutsjon. Jeg tror fokuset i fremtiden bør være å gjøre 

det trygt for kvinnen å føde på sykehus og forbedre kvinnenes opplevelse av 

syekhusoppholdet. Hvis JSSK lykkes i å gjøre fødsel på institusjon, transport og opphold 

gratis for kvinnen tror jeg dette vil gjøre at familiene i større grad er i stand til å ta et fritt valg 

om å føde på sykehus.  

India har nå fått en stor andel av kvinnene til å føde på institusjon. Dette er et godt 

utgangspunkt til å jobbe for å redusere mødredødlighet. Nå kreves det en innsatts i forbedret 

kvalitet og kapasitet i institusjonene.  
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VEDLEGG 1  
Søkerstrategi Ovid: 

Database: Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-Indexed Citations and Ovid MEDLINE(R)  

Search Strategy: 

--------------------------------------------------------------------------------  

1     Pay for performance.mp. or exp Reimbursement, Incentive/ (3924) 

2     (pay$ adj3 performance).tw. (1702) 

3     p4p.tw. (336) 

4     (pay$ adj3 quality).tw. (582) 

5     fee? for service?.tw. (3726) 

6     ((incentive? or compensatory or reimbursement) adj plan?).tw. (203) 

7     result? based.tw. (7709) 

8     performance based.tw. (2877) 

9     ((result? or performance or output or out put) adj2 (financ$ or fund$ or pay$ or disburs$ or fee? or 

incentive? or initiative? or contract? or aid)).tw. (7093) 

10     ((result? or performance or output or out put) adj2 (financ$ or fund$ or pay$ or disburs$ or fee? or 

incentive? or initiative? or contract? or aid)).tw. (7093) 

11     payment incentive?.tw. (113) 

12     monetary incentive?.tw. (625) 

13     economic incentive?.tw. (720) 

14     financial incentive?.tw. (2715) 

15     reimbursement incentive?.tw. (57) 

16     ((economic or financial) adj (reward? or bonus$)).tw. (418) 

17     target$ pay$.tw. (39) 

27     Cash transfer.tw. (151) 

28     Conditional cash.tw. (125) 

18     exp Medically Underserved Area/ (5763) 

19     exp Poverty Areas/ or exp Poverty/ (30825) 

20     exp Developing Countries/ (62536) 

21     exp Africa/ (186342) 

22     exp Asia/ (552141) 



 
 

23     exp Central America/ (11865) 

24     exp South America/ (103404) 

25     18 or 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 (888467) 

26     Conditional cash transfer.tw. (90) 

29     1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 26 or 27 or 28 

(27982) 

30     25 and 29 (2042) 

31     limit 30 to (yr="2000 -Current" and "reviews (best balance of sensitivity and specificity)") (147) 

 


