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Agenda 

• Om ISF og forutsetninger 
– Kort om ISF-avregning 2014 

 

• DRG logikk- endringer 

 

• Nytt i ISF-regelverket 
–  Kort om kostnadsvektene 

 

• Om videreutvikling av ISF fra 2017 
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Foreløpig ISF-regelverk publisert i dag 13. oktober, link: 
Innsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemet 
 

Bygger på forutsetningene i St. prop 1 S (2015-2016). Endelig ISF-regelverk er 
klart når statsbudsjettet er vedtatt i desember. 

https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet
https://helsedirektoratet.no/finansieringsordninger/innsatsstyrt-finansiering-isf-og-drg-systemet


ISF- overslagsbevilgning 2016- (St prop 1S) 

 

 

     Kroner 31 657 561 000 
 

Statsbudsjettet legger til rette for et aktivitetsnivå som ligger om 
lag 1,8 prosent over anslått nivå for 2015  (basert på 1. tertial). 
Vekstanslaget inkluderer midler til Fritt behandlingsvalg. 

4 



Regel om vekst  

 

• Regelen om at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg 
skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk videreføres 
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ISF- og KMF avregning 2014 

• 24 saker med tilrådning om avkortning i ISF og Kommunal 
medfinansiering for 2014, hvorav 14 behandlet i 
Avregningsutvalget . Totalt anbefales en ABF-avkortning på 
143,4 mill. kroner hvorav 93,7 ISF og 49,7 KMF) 

• Direktoratet sender ut en detaljert oversikt til RHFene i 
slutten av november (som før) 
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Avregningsutvalgets rapport publiseres ila november 
Helsedirektoratet vil også legge ut på informasjon på nett om de 
kontrollsakene som har medført avregning 
 



Avregning 2014-eksempler 

• der en i stor grad har kodet med koder som leder inn i en 
komplisert DRG- f.eks. føde- el. nyfødt området hvor avvikende 
kodepraksis gir nasjonal statistikk der enkelte foretak fremstår 
med flertallet av fødslene som kompliserte eller med flertallet av 
de nyfødte som syke.  

– Det er bare det som er relevant for den aktuelle episoden 
som skal kodes (Kodeveiledningen 2015) 

– I tillegg skal det foreligge dokumentasjon på at det har hatt 
betydning for den helsehjelp som er gitt 
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Avregning 2014- eksempler 

• hvor enkelte institusjoner i stor grad legger inn pasienter som andre 
behandler poliklinisk. I tillegg viser det seg at mange av episodene har 
foregått som dagtilbud, men hvor pasienten har fått permisjon. 
– Omsorgsnivå-  helsehjelpsepisoder som finner sted ila en dag 

uten at pasient overnatter skal som hovedregel rapporteres som 
polikliniske kontakter, med 4 gitte unntak. Se kapittel 5.23 i ISF-
regelverket. 

 
• Der korte opphold over døgnskillet er registrert som innleggelser. 

– Poliklinikkreglene i kap 5.23- Reglene gjelder også kortvarige 
episoder som bryter døgnskillet. 
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DRG-logikk endringer 2016 
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DRG-logikk saker NordDRG forum 

 

Http://www.nordcase.org/eng/forum/ 

 
The new NORDDRG FORUM manages all issues that are relevant  

for the NordDRG system updating process. Here you can follow the  

statuses of versions, tasks, cases and development initiatives as 

well as track NordDRG meetings.  

 

NordDRG update Proposals 

The National organisations in the participating countries are responsible of  

proposals for updates and changes in the NordDRG system. This means  

that the National organisations accept proposals from local organisations  

and they send them to the Nordic Casemix Centre.Then Nordic Casemix  

Centre collects the proposals from the National centres for the Expert 

Network Group meeting. 

 

 

10 

http://www.nordcase.org/eng/forum/
http://www.nordcase.org/eng/forum/
http://www.nordcase.org/eng/forum/


DRG-endringer 2016 

Case 

# 404 Ny DRG 3N 
Stereotaktisk intrakraniell 
strålebehandling 

Opphold med prosedyrekode 
AAG50, og der pasienten  
overnatter flytter fra DRG 1E 

# 371 Ny DRG 41P 
Operasjoner for skjeling, dagkirurgisk 
behandling 

Opphold flytter fra DRG 41O 

# 381 Andre og uspesifiserte søvnforstyrrelser 
til DRG 520 

Opphold flytter fra HDG 19 

# 409 Vulvektomi (LFD00) til DRG 353 Feilretting – grupperte 
tidligere til DRG 360 
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DRG-endringer 2016 

Case 

# 374 Ny DRG 116O 
Implantasjon eller bytte av pacemaker, 
dagkirurgisk behandling 

 Opphold flytter fra DRG 115B 

# 374 Ny DRG 117O 
Innsetting eller bytte av defibrillator, 
dagkirurgisk behandling 

Opphold flytter fra DRG 115C 

# 407 Opphold med medisinsk informasjon som 
ikke direkte tilsier at fødsel har skjedd 

Opphold flytter fra fødsels 
DRG-er og inn i andre DRG-er i 
HDG 14 
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DRG-endringer 2016 

Case 

HD-0034 Ny DRG 808I 
Ikke-kirurgisk behandling av Dupuytrens 
kontraktur 

HD-0094 
HD-0095 
HD-0107 

Behandling med botulinumtoksin Nervesystemet – DRG 801W 
Skjeling – DRG 802P 
Svetting – DRG 809T 
Spyttsekresj forst – DRG 803N 

# 403 Nyfødte med annet signifikant problem Opphold flyttes fra DRG 390 til 
DRG 391 frisk nyfødt. Eks  

HD-0132 DRG 808S Prefabrikert ortose slettes 
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DRG-endringer 2016 

Case 

HD-0125 Utskifting eller oppgradering av 
taleprosessor for cochleaimplantat 
(DXGT10) til DRG 49B 

HD-0131 Ny DRG 996O 
Behandlingstiltak rettet mot en gruppe 
pasienter 
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Logikkendringer 

• Sjekk NordDRG forum på nett for utdypende informasjon om de 
nordiske sakene (de med #)  

• For de norske sakene finnes ingen tilsvarende beskrivelse, men 
dette planlegges lagt ut på våre nettsider i løpet av vinteren. 
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Nytt i ISF 2015 
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Enhetsprisen 2016- St prop 1S 

 

• Enhetsprisen per DRG-poeng er satt til 42 163 kroner.  

 

Enhetsprisen som benyttes ved endelig avregning av ISF-ordningen 
kan avvike fra angitt beløp dersom registreringsendringer avviker 
fra den forutsetning som er lagt til grunn.  
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Utførende helsepersonell 
Lagt opp til å inkludere tre nye helsepersonellgrupper i ISF fra 2016 innenfor 
gitte fagområder: 
• Fysioterapeuter innenfor fagområdene nevrologi, hjerte- og karsystemet, samt muskel- og 

skjelett- og bindevevssykdommer 
• Ergoterapeuter innenfor fagområdet nevrologi og muskel- og skjelett- og 

bindevevssykdommer 
• Klinisk ernæringsfysiologer innenfor fagområdet fordøyelsessykdommer, sykdommer i lever- 

galleveier og bukspyttkjertel og indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer, men 
ikke polikliniske konsultasjoner vedrørende fedme og overvekt. 

I tillegg foreslås det en utvidelse for audiografer innenfor fagområdet øre-, nese- og 
halssykdommer og sykdommer hos nyfødte i perinatalperioden. 

 
Det tas sikte på endring av egenandelsreglene også fra 2016 slik at denne 
aktiviteten også inngår i grunnlaget for ordinær egenandel 
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Behandling i gruppe 
• Etableres ny DRG for behandling og tiltak som skjer i gruppe, 

men som faller utenfor reglene i DRG 862O poliklinisk 
rehabilitering og DRG 998O pasientopplæring og tiltak i gruppe. 
Dette kan bl.a. dreie seg om behandling av visse lidelser som er 
hensiktsmessig å gjøre i gruppe selv om fokuset er individrettet. 

• Behovet har blitt aktualisert gjennom utvidelsen av 
helsepersonellreglene i ISF fra 2016. 

• Det etableres en ny DRG 996O Behandlingstiltak rettet mot en 
gruppe pasienter 
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Pasientadministrert dialyse 

Informasjon om at spesialisthelsetjenesten tilrettelegger for og finansierer 
pasientadministrert peritonealdialyse eller hemodialyse baseres på 
rapportering av de nasjonale særkodene 

• A0093 Pasientadministrert peritonealdialyse 

• A0094 Pasientadministrert hemodialyse 

 

Fra 2016 benyttes nå begge særkodene som indikator på gjennomført 
behandling én hel måned. Hver forekomst av denne særkoden medfører 
økning av korrigerte DRG-poeng tilsvarende 0,73. 
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Registrering av medikamentell kreftbehandling 

 

• Vi gjør likevel ikke noen endring i registreringsreglene for 2016 

 

• Det innebærer at KUR-ID der dette finnes fortsatt skal 
registreres 
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Fritt behandlingsvalg og ISF 

• Helsehjelp innen ordningen med fritt behandlingsvalg vil inngå i 
ISF-beregningsgrunnlaget for somatisk spesialisthelsetjeneste, 
gitt at øvrige krav er oppfylt. 

 

 

• Ordningen med Fritt behandlingsvalg etablert fra 1.11.2015 
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Telemedisin 

Fra ISF-informasjonsmøtet i juni: 

«Direktoratet igangsatt et arbeid der vi sammen med fagmiljøet utreder og 
kartlegger arbeidsprosesser knyttet til telekardiologi. 

Vurderer dette opp mot ISF-ordningen». 

 

• Det blir ingen endringer her fra 2016 
(Kreves mer arbeid både mht til tellesystem og kostnadskartlegging) 
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NPK – Norsk pasientklassifisering 

• Offisiell beregningsløsning for ISF-ordningen endres f.o.m. 2016 

 

• Gamle NPK er offisiell beregningsløsning for aktivitetsdata t.o.m. 
2015. 

 

• Nye NPK er offisiell beregningsløsning for aktivitetsdata f.o.m. 
2016 
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Kostnadsvekter til ISF-2016 

• Kostnadsvektarbeidet er inne i det siste året av 
samarbeidsperioden på tre år.  

• Alle helseforetak er fra i år pålagt å delta i KV-arbeidet 

• Oppdatering av kostnadsvektene basert på kostnads- og 
aktivitetsdata 2014 

• Pensjoner – planendring er innarbeidet i grunnlaget 

• Logikkendring fra 2014 til 2015 og fra 2015 til 2016 er 
innarbeidet 
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Dagkirurgivekter +10% 

Modell for 2015 er i hovedsak videreført 

– Alle dagkirurgiske DRG-er økes med 10% 

– Ordningen er nøytral, slik at tilsvarende antall poeng er 
trukket ut av døgn DRG-er 

Nytt i modellen for 2016 

– Skjerming av døgn DRG-er som ikke utføres dagkirurgisk og 
DRG-er som inneholder både dag- og døgnkirurgi 

– Unntak fra ordningen 

• DRG 112A-F og DRG 112O 
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Oppfølging kostnadsvekter: 

 

• fått tilbakemelding på noen DRGer  

• noen feil funnet i våre beregninger 

• vurderer behov justeringer i noen DRG-vekter   

• kan medføre små endringer i omfordelingseffekter mellom 
helseforetak og regioner.  
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Om videreutvikling av ISF fra 2017 
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ISF for poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

Rammebetingelser og forutsetninger: 

• Tilrettelegge for mulig omlegging av inntektssystemet for poliklinisk 
psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 
spesialisthelsetjenesten fra 1.1. 2017 
 

• Budsjettnøytrale løsninger 

 
Prosjektets overordnede mål: 

Utrede og planlegge en utvidelse av ISF-ordningen for poliklinisk psykisk 
helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) fra 2017 
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Prosjektets avgrensninger 

 
Skal omfatte: 
• Enheter som i dag har poliklinisk 

virksomhet som utløser takst, og omfattes 
av poliklinikkforskriften 
 

• ISF omfatter kun finansiering i 
spesialisthelsetjeneste 
 

• (hva med kjøpsavtaler/anbud og fritt 
behandlingsvalg?) 

 
 

 
 

 

Organisatoriske avgrensinger: 

  
Skal omfatte: 
• Poliklinisk psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Faglige avgrensinger: 

 

Omfatter ikke: 
• Privatpraktiserende spesialister  
• Finansiering i kommunehelsetjeneste 

Omfatter ikke: 
• Heldøgn 
• Somatikk  
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Prosjekt ISF for poliklinisk psykisk psykisk helsevern og TSB 
 

2015 2016 2017 

Sept 
Okt 
Nov 
Des 

Jan Feb 
 

Mars 
 

April 
 

Mai 
 

Juni 
 

Juli 
 

Aug 
 

Sept 
 

Okt 
 

Nov 
 

Des 
Jan 
Feb 

Mars  

Prosjektetablering 

                                                                     Kommunikasjon med sektoren                    Involvering                  Forankring 

Ny ISF 
PHV og 

TSB 
1.1.2017 

Funksjonell 
Løsningsutarbeidelse 

Overordnet tidslinje og frister 

Innføring i 
spesialisthelsetjenesten 

Detaljering av system og etablering regelverk, 
kostnadsvekter og teknisk løsning m.v. 
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Deltakelse og forankring 

• Prosjektet er organisert tett opptil dagens ISF somatikk arbeid 
– Ressurser  

– Tidslinje 

– Møter med sektoren 
 

• Stort fokus på kommunikasjon og forankring  
– Etablert en egen Koordineringsgruppe RHF i prosjektet, hvor alle RHF-ene 

deltar  

– I tillegg legges det opp til regionale møter med RHF/HF og fagmiljø 

– Kontaktpunkter mot profesjonsforeninger, brukerorganisasjoner og andre 
intressenter 
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Ny legemiddelbehandling inn i ISF fra 2017 

Fra St prop 1S: 
• foreslås at de regionale helseforetakene får overført 

finansieringsansvaret fra folketrygden for enkelte legemiddelgrupper 
med til sammen 1,17  mrd kroner. Midlene er lagt i basisbevilgningen i 
2016 

 
• gjelder bl.a. legemidler til behandlinga av hepatitt C, veksthormoner, 

blodkoagulasjonsfaktorer, immunstimulerende legemidler og 
anemilegemidler. 
 

• Etablering av særkoder fra 2016 og ISF fra 2017 
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Takk for oppmerksomheten 


