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ISF-avregningen for 2017 er avsluttet

• 103,6 mio anbefalt avregnet

• Totalt 17 ordinære saker

-Avregning anbefalt 9 saker

• 4 saker nyopprettet i 2018

• 8 saker fra 2017

• 2 saker fra  2016

• 2 saker fra  2015

• 1 sak fra 2013



Aktivitetsbasert finansiering

• RHF-ene mottar ISF-midler

og en basisfinansiering   

• ISF-data rapporteres til Norsk 

pasientregister

• ISF-refusjon for 2017:



ISF og annen helsefinansiering

• Basisbevilgning til RHF 

• ISF ( 50%) sykehus

• Kvalitetsbasert finansiering 

(32 indikatorer 2017)

• Radiologi (sykehus og privat)

• Private spesialister, lab, psykologer og 

fysioterapeuter, poliklinisk rusbehandling, psykiatri

• Utskrivingsklare pasienter (kommunene)

• Folketrygdens finansiering av primærhelsetjenesten



Finansiering 

spesialisthelsetjenester 2017

Kilde: Helsedirektoratet 2017



Utvalgets sammensetning

• Erfarne leger fra alle helseregioner

• Ulik medisinsk faglig bakgrunn

• Utnevnt for 3 år 

av Helsedirektoratet

• Balanse mellom kjønn,

geografi og spesialitet

• Interesse for medisinsk

dokumentasjon 



Saksbehandling
Arbeidsform, habilitet og uenighet

• 6 heldagsmøter 

• Saksforberedelse i sekretariat

• Habilitet vurderes i hver enkelt sak.

• Konsensusorientert

med evt reservasjon 

• Full konsensus i 

utvalget i 2018

• Kontradiksjon

Politisk uenighet 



Saksbehandlingens trinn

• Innmelding og siling av saker

• Plan og iverksettelse av 

analyser og dialog m/HF

• Ny vurdering i utvalget

• Henvendelser til eksperter 

• Oppsummerende vurdering

og konklusjon

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Flowres.cartoonstock.com%2Fbusiness-commerce-hallucination-hallucinating-hallucinates-data_analyst-data_analysis-cwln5166_low.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cartoonstock.com%2Fdirectory%2Fi%2Fintelligence_analysts.asp&docid=hiLFe4LCmEZY3M&tbnid=5te4HCIC5AWZzM%3A&vet=10ahUKEwiPw8jjjO3eAhUE2CwKHbPQAoQQMwhBKAQwBA..i&w=400&h=380&bih=468&biw=1097&q=data%20analytic%20cartoons&ved=0ahUKEwiPw8jjjO3eAhUE2CwKHbPQAoQQMwhBKAQwBA&iact=mrc&uact=8


Spor: Endring i statistikken ved NPR?

• Nytt tilbud om diagnostikk

eller behandling ?

• Endret behov 

(økt sykelighet/etterspørsel) ?

• Endret organisering av tilbud?

• Endret registreringspraksis?

• Rapporteringssvikt ?



Korrespondanse

• 40 korrespondanser (pluss oppfølginger)

• Brev til 15 helseforetak, 6 private klinikker

• Flest brev til SiV, Helse Bergen og OUS

• 5 HF ikke tilskrevet i 2018

-Sykehuset Østfold

-Sunnaas

-Ahus

-Finnmarkssykehuset

-Helgelandssykehuset



Tema 2018

• Pasientforløp og omsorgsnivå

• Valg av kode for hovedtilstand

• Nye metoder uten medisinsk 

kode

• ISF eller annen finansieringsordning ?

• Opplæring under rehabilitering



Hovedfunn 2018

• Regler om permisjoner etterleves ikke

• Episoder som finner sted i løpet av en dag skal 

som hovedregel rapporteres som poliklinisk 

kontakt.

• Helsehjelp som foregår over to eller flere dager , 

uten at pasienten overnatter i sykehus, skal 

behandlingsaktiviteten ikke rapporteres som ett 

sammenhengende avdelingsopphold med 

permisjon



Pasientforløp og omsorgsnivå

Døgnopphold med permisjon

• Store forskjeller på tvers av 

pasientgrupper, sykehus og helseregioner.

• Betydelige avregninger for Helse Vest og 

Helse Sør-Øst. 

• Oppgitte forklaringer:

• «I god tro»

• «Manglende kapasitet ved poliklinikk»

• «Pasienter ønsker å sove hjemme»

• «Håp om kortere ventetid/ administrative forhold»

• «Feilkoding/-registrering»



Pasientforløp og omsorgsnivå
Døgnopphold og permisjoner

Utvalgets vurdering:

• Sykehusene har ikke rettet 

seg etter regelverket. 

• Regelverket kan bli 

tydeligere

• Bør følges opp over tid

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.medaxiom.com%2Fclientuploads%2Fblog_images%2Fmidnight-final-blog.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.medaxiom.com%2Fblog%2Ftime-to-sunset-the-two-midnight-rule&docid=i9PdTsvft30rPM&tbnid=sBnRzumrB0KOPM%3A&vet=10ahUKEwiFuueEn-7eAhUBWCwKHThhBXsQMwhAKAAwAA..i&w=550&h=436&bih=468&biw=1097&q=inapropriate%20shift%20to%20Inpatient%20stay%20cartoon&ved=0ahUKEwiFuueEn-7eAhUBWCwKHThhBXsQMwhAKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Pasientforløp og omsorgsnivå
Flere opphold samme dag

• Problemstilling siden 2013

• 12 sykehus undersøkt, 

6 pasientgrupper

• Ulike årsaker til feil:

-IKT

-Tilrettelegging for pasienter 

med reiseavstand

• Utvalget vurderte at episoder hos ulik spesialitet 

ikke avregnes

• Total avregning  NOK 10,4 mio. Høyeste beløp 

Helse Sør-Øst, dernest Helse Midt-Norge 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.independent.co.uk%2Fs3fs-public%2Fthumbnails%2Fimage%2F2018%2F01%2F19%2F16%2Fmosaic-science-3.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.independent.co.uk%2Fnews%2Flong_reads%2Fdepression-mental-illness-sleep-deprevation-drug-free-treatment-a8168381.html&docid=1dLP-bl60ChyeM&tbnid=8Na-L12T7OX-jM%3A&vet=10ahUKEwiFuueEn-7eAhUBWCwKHThhBXsQMwhDKAMwAw..i&w=2048&h=1536&bih=468&biw=1097&q=inapropriate%20shift%20to%20Inpatient%20stay%20cartoon&ved=0ahUKEwiFuueEn-7eAhUBWCwKHThhBXsQMwhDKAMwAw&iact=mrc&uact=8


Valg av hovedtilstand

Respirasjonssvikt IKA

• Sak fra 2013 og 2014

ett HF Helse Sør-Øst

• Kortvarig forbedring,

svikt flere HF 2016 og   

ny avregning.

• Ikke fullgod korreksjon

2017,mindre avregning



Valg av hovedtilstand
Feil bruk av Z-koder

• Gjenganger i utvalget siden 2003.

• Dukket opp som hovedtilstand i ISF-data 

for 2016 ved status implantater i hjerte/kar 

med tilleggstilstander høyt BT, 

arteriosklerose, ustabil angina.

• Kodeveiledning ikke nådd ut ?

• Forbedringer i ISF-data for 2017. Ett HF 

avregnet.



Valg av hovedtilstand
Rutinemessig ultralyd i svangerskap

• Oppfølging fra gjennomgang av ISF-data 

for 2016. 2 HF i Helse Midt og ett i Helse 

Nord

• Rutinemessig undersøkelse med ultralyd i 

svangerskap registrert som undersøkelse 

ved risikosvangerskap (SGA og 

misdannelser)

• 2 HF korrigerte egne registreringer i ISF-

data for 2017

• Ett HF avregnet for 2017



Nye metoder uten medisinsk kode

• Akupunktur ved hetetokter hos 

brystkreftpasienter ved ett HF.

-Vurdert som ikke etablert behandling

• Høyfrekvent ultralyd ved enelte svulster i 

prostata. Først utprøving, deretter ordinært 

tilbud ved ett HF. Direktoratet for e-helse 

opplyser om feilkoding. Avregnes

• Ny behandling for hemoroider/HAL/RAR 

Dir for e-helse opplyser feilkoding etter 

kodeverk for 2017. Avregnes



ISF eller annen finansiering ?

• Nevrofysiologisk undersøkelse med 

innledende samtale eller konsultasjon ?

• Nevrofysiologiske takster skal ikke skje i 

en nevrologisk avdeling markert som ISF-

avdeling

• Norsk forening for klin nevrofysiologi 

konsultert. 2 univ sykehus konsultert

• Samlet tjeneste bør rapporteres samlet

• Utvalget arbeider videre med saken i 2019 



Opplæring under rehabilitering

• Tjenesteinnhold og registreringer ved Kompleks 

rehabilitering (DRG 462A) og Vanlig 

rehabilitering(DRG 462B) ble undersøkt på ISF-

data 2016,

• Høye aktivitetsdata ved to HF i Helse SØ

• Tjenesteinnholdet samsvarte i vesentlig grad 

med Grupperettet pasientopplæring som 

polikliniske kontakter. 

• Avregning anbefales.

• Utvalget anbefaler presiseringer i regelverket for 

å oppnå entydige registreringer



Oppsummering 2017
• Økning i antall innemeldte saker fra sektoren

• Omsorgsnivå og pasientforløp registreres ulikt og 

dels feil. OBS permisjoner !

• Koding av hovedtilstand kan forbedres

OBS Z-koder

• Sørg for å melde inn nasjonal kode ved nye 

metoder. Bruk kodehjelpen i Direktoratet for e-

helse

• Unngå dobbeltfinansiering der andre ordninger skal 

benyttes

• Styrk koding/registrering ved rehabilitering




