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Fokus på 

innholdet i 

tjenesten

Ulike kategorier (medisinsk 
og ressursmessig homogene 

(kostnadsbasert))

Helsepersonell- nøytralt 

(feks. lege vs sykepleier)

Uavhengig av sted 

(fysisk i sykehus vs hjemmesykehus)

Uavhengig av hvordan 
tjenesten ytes (feks. telefon eller 

pasientrapportert)

Helsetjenestene reguleres faglig utenfor

finansieringssystemet
(faglige retningslinjer, prioritering mm)



Fra statsbudsjettet (St prop 1 S)

• Der foreslås at ISF-andelen for somatikk settes ned fra 50 til 40 prosent andel

• Andelen for psykisk helsevern og TSB foreslås holdt uendret

• Det er lagt inn aktivitetsvekst for ISF med 1,4%

• Overslagsbevilgningen har en ramme på om lag 37 mrd kroner for 2023

• Ingen overføring av nye områder av legemidler fra Folketrygden til RHF for 2023

• Statsbudsjettet vedtas i desember. Endelig ISF-regelverk baseres på vedtatt budsjett og 

publiseres ca. 20.desember
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Foreløpig ISF-regelverk 2023 med tilbehør publisert

Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk - Helsedirektoratet

Norsk Pasientklassifisering (NPK) - Helsedirektoratet
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/norsk-pasientklassifisering-npk#isfkonfigurasjonssettogdrgkomponenter


Legemiddelbehandling

• Helsedirektoratet anbefaler at legemidlene som inngår i 

overføringene for 1. september 2020 og 1.februar 2021 i hovedsak 

blir overført til ISF
o Dette gjelder legemiddelbehandling knyttet til ALS, MS, Narkolepsi, Nyresvikt 

og transplantasjoner

• Legemidler som inngikk i overføringen, men som gjelder 

sjeldne diagnoser dekkes fortsatt i rammen

• 239 millioner kroner fra basisbevilgningen overføres til ISF 

til dette formålet

• Ny pasientadministrert legemiddelbehandling inngår i 

STG-gruppert aktivitet, og det foreslås 5 nye STG-er

ISF-grunnlaget for 

pasientadministrert 

legemiddelbehandling 

utvides med nye 

legemidler fra 2023



Legemiddelbehandling

Grunnlag for STG-
gruppering

• Datagrunnlaget for pasientadministrert 

legemiddelbehandling er oppgjørsordning for H-resept

• Informasjon om alle utlevert resepter inngår og det er 

informasjon fra resepten som er grunnlag for gruppering

• Informasjon om ATC-kode og ICD10 kode bestemmer 

STG

• I ISF telles antall unike pasienter per STG per år

• Resepter uten gyldig ICD-kode grupperes til ZS470



Legemiddelbehandling

Grunnlag for STG-
gruppering

• Hvilke legemidler som RHFene har ansvar for å finansiere framgår av 

excel-ark på Helsedirektoratets hjemmeside, Finansiering av 
legemidler

• Hvilke legemidler/ATC-koder som er inkludert i STG-logikken og 

hvilke diagnosekrav som gjelder for gruppering framgår av logikk-

tabellene

• Tilsvarende finnes også for behandling i sykehus (DRG-logikken)

• Bruksanvisning for å lese logikktabellene er tilgjengelig

https://www.helsedirektoratet.no/tema/legemidler/legemiddelfinansiering
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/stg-systemet
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/stg-systemet/Hvordan%20lese%20STG-tabellene.pdf/_/attachment/inline/35539ea6-1e73-4658-a39d-482bd53100cc:bafc5a348f1058395b24425b662758853c70f50e/Hvordan%20lese%20STG-tabellene.pdf


Legemiddelbehandling

Oversikt over nye STGer 
for pasientadministrert 
legemiddelbehandling

STG STG navn

AS03
Pasientadministrert legemiddelbehandling ved nevrologiske lidelser med 
mindre kostbare legemidler

MS04 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved nyresykdom

RS05 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved immunsviktsykdommer

XS12
Pasientadministrert legemiddelbehandling med immunsuppressive legemidler 
etter transplantasjon

XS13
Pasientadministrert legemiddelbehandling med immunsuppressive legemidler 
av andre årsaker

AS03: Det er etablert ny STG for legemiddelbehandling ved nevrologiske lidelser med mindre 

kostbare legemidler. De nye legemidlene som er inkludert har lavere gjennomsnittskostnad 

enn eksisterende, og inkluderer legemiddelbehandling for MS, narkolepsi og ALS

XS12 og XS13: Det er også kostnadsvariasjon for pasientadministrert legemiddelbehandling 

med immunsuppressive legemidler. Det etableres derfor to nye STGer, med ulike 

diagnosekrav 



Skille mellom forebygging og 
behandling av HIV-infeksjon

Nytt behandlingsprinsipp i HIV-
behandlingen med injeksjoner 
annenhver måned framfor 
daglig tablettbehandling

.

• Det opprettes en ny DRG 818O Poliklinisk behandling for HIV 

med særskilte legemidler (gjelder injeksjon med to ulike legemidler)

• STG SS01 (inkluderte både behandling og forebygging) 

opphører og erstattes av to nye STGer

• De samme legemidlene inngår i begge STGer – gruppering 

avgjøres av diagnosekode

• Legemiddelbehandling ved HIV infeksjon finansieres gjennom 

ny TFG ST01 fra 2023. I TFG-en inngår opphold fra 818O og 

SS02.

STG STG-navn

SS02 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved HIV infeksjon

SS03 Pasientadministrert legemiddelbehandling for forebygging av HIV

Legemiddelbehandling

HIV



Rehabilitering i 
ISF-ordningen

• Gjennomgang av spesialisert rehabilitering

med sektoren 2021

• Endring for 2022:
• Oppdaterte trimpunkt for DRG-er i sekundær rehabutvalg

• Et ønske fra RHF om fortsatt fokus på

finansieringsordningen

• Innspill fra fagmiljøene om å 

inkludere funksjonsnivå i modellen for 

utvikling av finansieringsordningen



Rehabilitering

Trinnvis utvikling

• For 2023 vil sekundær DRG-utvalg utvides til å inkludere

alle DRG-er der trimpunkt er > 5 
• Forslaget har medført behov for å overføre 46,5 mill kr fra

basisrammen til ISF

• Endringen innebærer en styrking av rehabilitering i ISF-

ordningen

• Arbeidet med å få på plass et nasjonalt system for 

funksjonsmåling er startet opp i samarbeid med sektoren



Utførende 
helsepersonell

• Administrativt kodeverk for utførende helsepersonell i 

NPR-melding utvides med kode for medisinstudenter med 

lisens, kodeverdi 31. Koden vil inngå i ISF-grunnlaget på 

lik linje med lege
• Ikke nødvendig å gjøre noen endringer i 2022-data

• Helsedirektoratet vil jobbe videre med å avstemme 

administrativt kodeverk for autorisert helsepersonell i 

NPR-melding

• Fokus på harmonisering mot og gjennomføring av 

nødvendige endringer i poliklinikkforskriften 



Psykisk helsevern 
og TSB

Konsentrerte tverrfaglige 
heldagstilbud

Ønske om å hensynta 
intensiverte 
behandlingstiltak som går 
over hele dager (bla 4-
dagers OCD-behandling)

Innfører særkode som utløser tilleggsrefusjon i DRG 
TD802A og TD802B Terapeutiske, strukturerte polikliniske 
dagtilbud for psykiske og rusrelaterte lidelser (krav over 2.5 
timer)

B0051 Konsentrerte tverrfaglige heldagstilbud

• Bruk av særkoden for konsentrerte tverrfaglige heldagstilbud 
stiller, i tillegg til punkt 1-3 for strukturerte polikliniske dagtilbud, 
også krav om at:

• Behandlingsvarighet utover en dag/minst to dager 
• Effektiv behandlingsvarighet per dag på mer enn 5 timer 
• Effektiv samlet personelltid per pasient må være et strukturert 

heldagstilbud på over 5 timer
• Tilbudet er planlagt, strukturert og tverrfaglig sammensatt 

Særkoden vil gi oss informasjon til bruk i eventuell videreutvikling 

av DRG og ISF på området



Psykisk helsevern 
og TSB

Samarbeidsaktiviteter

• Harmoniseres med løsningen for somatikk 

• Refusjon flyttes fra DRG- til  STG-systemet

• Periode settes til måned og gjennomsnittlig antall kontakter 

per måned hensyntas i kostnadsvekten

• Skillet mellom voksen og barn opprettholdes



Digital hjemmeoppfølging

Til grunn for endringene for 2023 ligger

• Utredningsrapport fra de regionale helseforetakene «Digital hjemmeoppfølging –

definisjon, måltall og tilrettelegging»

• Andre innspill fra RHF og helseforetak

• Faglige føringer, utviklings- og utredningsoppdrag fra HOD, blant annet gjennom 

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 

• Egne observasjoner og analyser
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Digitale hjemmeoppfølging –

forenkling av STG-strukturen gjennom mer generelle 

grupper

Helsedirektoratet 16

Spesifikke grupper som for 

eksempel

• PRO for epilepsi

• PRO for angst og tvang

• Monitorering av pacemaker/ ICD

• Pasienter med søvnapné som 

bruker CPAP

• Mer generelle grupper per HDG

• Fortsatt deling på om oppfølgingen 

skjer via skjema eller gjennom  

monitorering via medisinsk utstyr

FRA TIL



Digitale hjemmeoppfølging – utvidelse knyttet til 

pasientrapporterte data på skjema 

FØR
«Bruk av PRO-skjema innebærer en systematisk innsamling av data registrert og 

rapportert av pasienten over tid» og «Det er aktiviteten som helsepersonell utfører i 

forbindelse med slik jevnlig, systematisk oppfølging som finansieres». 

NÅ
Kan også erstatte enkeltkonsultasjoner, for eksempel kontroller etter operasjoner, 

eller annen type oppfølging.

WMGA28 Digital, skjemabasert pasientoppfølging og monitorering basert på 

pasientrapporterte utfallsmål (PRO) vil være dekkende for begge typer 

aktivitet

Helsedirektoratet 17



Digitale hjemmeoppfølging – andre endringer

Nye koder relatert til digital hjemmeoppfølging

• GDFC34   Avlesning og tolking av fjernrapporterte 

data for spirometri

• WMFX00  Avlesning og tolking av fjernrapporterte 

data fra annet medisinsk   teknisk utstyr

WMFX00 kan blant annet benyttes for avlesning og 

tolkning av for eksempel loop-recorder for deteksjon 

av hjertearytmi

Helsedirektoratet 18



Stimulering til bruk av dagkirurgi

«DRG-er med samme tjenesteinnhold (prosedyrer), og der pasientene er 

sammenlignbare (lav liggetid), gir samme ISF-refusjon uavhengig av om pasienten 

behandles dagkirurgisk eller med døgninnleggelse» (fra ISF-regelverk)

NYTT fra 2023

Dagkirurgiløsningen utvides med DRG-ene 

479 Karkirurgisk operasjon ITAD og

479O Karkirurgisk operasjon ITAD, dagkir beh

Helsedirektoratet 19

Kilde Helsedirektoratet, nasjonale styringsmål, 1 tert 2022



Intensivbehandling

Arbeid for å se nærmere på DRG-løsningen for intensivpasienter 
startet i 2019 (Helsedirektoratet og arbeidsgruppe med representanter 
fra RHF/HF)

• For 2022 ble det innført særkode B0050 Intensivpasient etter 
nærmere kriterier (samme kriterier som benyttes i Norsk Intensiv 
og pandemiregister)

• Møte i arbeidsgruppen 1 desember

• Analyser av 2 tertialdata vil ligge til grunn for videre
Vurderinger

INGEN endringer for 2023

Helsedirektoratet 20



Endringer i 
DRG-systemet

Endringer i DRG-logikk er 

detaljert beskrevet i 

grunnlagsdokumentet

DRG HDG Navn

291 10 Diabetes 0-17 år

291C 10 Diabetes > 17 år m/bk

291N 10 Diabetes > 17 år u/bk

818O 18 Poliklinisk behandling for HIV med særskilte legemidler

928O 23 Genetisk veiledning

505 30 Større eller komplisert rekonstruksjon av bryst

506 30 Annen rekonstruksjon av bryst

474 99 Aktivitet utenfor ISF-grunnlaget

DRG HDG Navn

294C 10 Diabetes >35 år m/bk

294N 10 Diabetes > 35 år u/bk

295 10 Diabetes < 36 år

501A 30 Rekonstruksjon av bryst m/bk

501B 30 Rekonstruksjon av bryst u/bk

TD93A 19

Samarbeid- og oppfølgingsmøte med samarbeidspart utenfor 

spesialisthelsetjenesten – Voksne

TD93B 19

Samarbeid- og oppfølgingsmøte med samarbeidspart utenfor 

spesialisthelsetjenesten – Barn og unge

TD95A 19

Oppfølgingssamtale med samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten -

Voksne

TD95B 19

Oppfølgingssamtale med samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten -

Barn og unge

Nye DRG-er

DRG-er som utgår



Ny DRG 474

Aktivitet utenfor ISF –

grunnlaget

ISF-refusjon = 0

Det opprettes en egen DRG for kontakter med hovedtilstand som 

reflekterer tjenesteinnhold utenfor ISF- grunnlaget

DRG 474 Aktivitet utenfor ISF- grunnlaget 

Kode

Z016 Radiologisk undersøkelse, ikke 

klassifisert annet sted 

Z017 Laboratorieundersøkelse

Z024 Undersøkelse for førerkort

Z768 Kontakt med helsetjenesten under 

andre spesifiserte omstendigheter

Z769 Kontakt med helsetjenesten under 

uspesifiserte omstendigheter 

Z5030 Oppmøte for utlevering av legemiddel i 

Legemiddel assistert rehabilitering 

(LAR), uten samtidig konsultasjon

Z530 Tiltak ikke utført grunnet medisinsk 

kontraindikasjon

Z531 Tiltak ikke utf. pga. overbevisningsårsak 

eller gruppepress 

Z532 Tiltak ikke utført pga. besl./pår. av 

a/uspes. årsaker

Z538 Tiltak ikke utført av andre spesifiserte 

årsaker

Z539 Tiltak ikke utført av uspesifisert årsak

Kontakter som tidligere hovedsakelig 

har gruppert til DRG 923O

Z53- koder:

Anbefales å sjekke 

kodeveiledningen for å 

avklare når koden skal 

være hovedtilstand/ 

bitilstand.



Endringer i DRG-
systemet

Regruppering

Fra Til
DRG 923O

Pol kons vedr faktorer som har betydning for 

helsetilstanden/ kontakt med helsetjenesten

DRG 928O (NY)

Genetisk veiledning

DRG 474 (NY)

Aktivitet utenfor ISF- grunnlaget

DRG 906O/C/B…

Poliklinisk konsultasjon vedr….

DRG 806P

Mindre gastroenterologisk abdominal 

prosedyre

DRG 908D/F/O…

Poliklinisk konsultasjon vedr….

901E

Annen poliklinisk konsultasjon vedr 

smerterelaterte tilstander

DRG 808O 

Polikliniske kontakter for gjennomføring av 

middels omfattende prosedyrer i 

bevegelsesapparatet

DRG 268 

Plastiske op på hud og underhud

DRG 268O 

Plastiske op på hud og underhud, dagkirurgisk 

behandling

DRG 531

Annen plastikkirurgi etter stort vekttap (inkl. 

postbariatrisk kirurgi)

DRG 530O

Plastikkirurgi etter stort vekttap (inkl. 

postbariatrisk kirurgi)

DRG 270 

Op på hud og underhud ITAD u/bk

DRG 269

Op på hud og underhud ITAD m/bk

DRG 277 / 278 / 279

Infeksjoner i hud og underhud…

DRG 283 / 284 

Lettere hudsykdom

+ flere medisinske DRG-er i HDG 9

Listen ikke uttømmende, men viser de litt større endringene på somatikkområdet



Endringer i STG-
systemet

Nye STG-er for 
samhandlingsaktiviteter
PHV/TSB

STG HDG Navn

TS08A 19 Samarbeid- og oppfølgingsaktiviteter med samarbeidspart utenfor 

spesialisthelsetjenesten for psykiske og rusrelaterte problemstillinger –

Voksne 

TS08B 19 Samarbeid- og oppfølgingsaktiviteter med samarbeidspart utenfor 

spesialisthelsetjenesten for psykiske og rusrelaterte problemstillinger – Barn 

og unge 

Nye STG-er 



Samarbeids-
aktiviteter

PHV og TSB

DRG-ene for samarbeidsmøte og samarbeidssamtale utgår og erstattes av 

én felles STG for samarbeidsaktivitet.

DRG 

TD93A/B

STG 

TS08A/B

DRG 

TD95A/B

• Periode: Måned

• Gjennomsnittlig antall kontakter per måned hensyntas i 

kostnadsvekten

• Endringer også i prosedyrekoder. Koder for samtale og møte slås 

sammen til kode for samarbeidsaktivitet



Endringer i STG-
systemet

Pasientadministrert 
legemiddelbehandling

STG HDG Navn

AS03 01 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved nevrologiske lidelser med 

mindre kostbare legemidler

MS04 11
Pasientadministrert legemiddelbehandling ved nyresykdom

RS05 16
Pasientadministrert legemiddelbehandling ved immunsviktsykdommer

SS02 18 Pasientadministrert legemiddelbehandling ved HIV infeksjon

SS03 18
Pasientadministrert legemiddelbehandling for forebygging av HIV

XS12 40 Pasientadministrert legemiddelbehandling med immunsuppressive legemidler 

etter transplantasjon

XS13 40 Pasientadministrert legemiddelbehandling med immunsuppressive legemidler 

av andre årsaker

Nye STG-er

• Fem STG-er opprettes 

for ny 

legemiddelbehandling 

som inkluderes i ISF fra 

2023 

• SS01 splittes til SS02 

og SS03



Endringer i STG-
systemet

Digitale tjenester

Mer generelle STG-er per 
HDG

Fremdeles delt ut fra om 
oppfølging skjer via 
skjema eller gjennom  
monitorering via 
medisinsk utstyr

STG HDG Navn

AS10 01 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 1 nervesystemet basert på pasientregistrerte data 

via skjema

CS11 03 Telemedisinsk monitorering og oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 3 øre, nese, hals via 

medisinsk utstyr

ES10 05 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 5 sirkulasjonssystemet basert på pasientregistrerte 

data via skjema

ES11 05 Telemedisinsk monitorering og oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 5 

sirkulasjonssystemet via medisinsk utstyr

FS10 06 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 6 fordøyelsessystemet basert på pasientregistrerte 

data via skjema

HS10 08 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 8 muskel-/skjelett og bindevev basert på 

pasientregistrerte data via skjema

HS11 08 Telemedisinsk monitorering og oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 8 muskel, skjelett 

og bindevev via medisinsk utstyr

JS11 09 Telemedisinsk monitorering og oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 9 hud via medisinsk 

utstyr

LS10 10 Oppfølging av pasienter med lidelser i HDG 10 indresekretoriske-, ernærings- og 

stoffskiftesykdommer basert på pasientregistrerte data via skjema

PS10 14 Oppfølging av pasienter med tilstander i HDG 14 svangerskap, fødsel og barseltid basert på 

pasientregistrerte data via skjema

TS10 19 Oppfølging av pasienter med psykiske og rusrelaterte lidelser basert på pasientregistrerte data 

via skjema

TS11 19 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med psykiske og 

rusrelaterte lidelser via medisinsk utstyr

XS10 40 Oppfølging av pasienter med andre somatiske lidelser basert på pasientregistrerte data via 

skjema

XS11 40 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre somatiske 

lidelser via medisinsk utstyr

Nye STG-er 



Endringer i STG-
systemet

• Digitale tjenester: aktivitet 

fra utgående STG-er vil 

inngå i de nye STG-ene

• STG XS04 utgår som 

følge av at 

prøveordningen for 

registrering i medisinske 

kvalitetsregistre avvikles

• SS01 HIV splittes til SS02 

og SS03

DRG HDG Navn

AS02 01 Oppfølging og monitorering av pasienter med epilepsi basert på Patient Reported

Outcomes

CS01 03 Telemedisinsk oppfølging av pasienter med søvnapné som bruker CPAP

ES01 05 Telemedisinsk overvåking og oppfølging av pasienter med pacemaker/ICD

HS02 08 Oppfølging og monitorering av pasienter med revmatologiske lidelser basert på 

Patient Reported Outcomes

JS03 09 Asynkron telemedisinsk oppfølging og behandling av pasienter med kroniske sår

SS01 18 Pasientadministrert legemiddelbehandling for behandling og forebygging av HIV

TS04 19 Oppfølging og monitorering av pasienter med angst og tvangslidelser basert på 

Patient Reported Outcome (PRO)

TS05 40 Oppfølging og monitorering av pasienter med andre psysiske og rusrelaterte lidelser 

basert på Patient Reported Outcome (PRO)

TS06 40 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre 

psykiske og rusrelaterte lidelser

XS04 40 Registrering i medisinske kvalitetsregistre

XS05 40 Oppfølging og monitorering av pasienter med andre somatiske lidelser basert på 

Patient Reported Outcomes (PRO)

XS06 40 Fjernmonitorering og asynkron telemedisinsk oppfølging av pasienter med andre 

somatiske lidelser

STG-er som utgår



TFG-systemet

Tre typer refusjonskategorier i ISF:

DRG – diagnoserelaterte grupper
STG - særtjenestegrupper
TFG - tjenesteforløpsgrupper

TFG ser flere typer tjenester i sammenheng og 

finansierer disse samlet. 

• Tjenesteforløp inkluderer behandling over et lengre tidsrom 

knyttet til samme pasient; dette kan være både aktivitet i 

sykehus (DRG) og pasientadministrert behandling (STG). 

• Finansieringen er i større grad uavhengig av antall og type 

kontakter og hvordan tjenesten er organisert. 



Endringer i TFG-
systemet

Parallelt med arbeidet å 
inkludere flere TFG-er i 
ISF, arbeides det med å 
inkludere TFG-er uten at 
det knyttes finansiering til 
disse

TFG Navn

BT01 Injeksjonsbehandling av maculadegenerasjon           (uten finansiering)

ST01 Behandling av HIV med særskilte legemidler

Nye TFG-er

TFG BT01

TFG ST01
DRG 818O

Legemiddelbehandling HIV

STG SS02 

Pasientadministrert 

legemiddelbehandling av 

HIV

Opphold i DRG 802P og 

DRG 802U:

Injeksjonsbehandling

(CKD05)

Degenerasjon av makula og 

bakre pol (H535)



DRG/STG/TFG –

gruppering

Grupperingen avhenger av tre komponenter:

- Definisjonsdata 

DefinitionData / DRG/STG/TFG – logikken (excel, json)

- DRG – grouper
Grupperingsapplikasjon

- NPK
Helsedirektoratets hovedprogramvare for operasjonalisering 

av ISF-regelverket, herunder gruppering og poengberegning



Feilretting i

DRG-Grouper

Det er for 2023 gjort en feilretting i DRG-grouper, og det vil derfor 

publiseres ny versjon. Den aktuelle feilen gjelder funksjonalitet vi 

foreløpig ikke har tatt i bruk og gir derfor ikke utslag DRG/STG-

resultat. 



Norsk pasient-

klassifisering -

NPK 2023

NPK 2023

• Generelt mindre endringer

• Merk innstramming i NPK ift ISF-regel 5.5. Inntil 2022 har 

NPK godtatt Tjenesteenhet (kode 3 fra kodeverk Type enhet 

(OID = 8476)) som gyldig verdi i tillegg til Avdeling (kode 7). 

Fra 2023 vil kun Avdeling godtas.

• I endelig versjon av NPK (ca 20 desember) gjøres en 

endring i konfigurasjonssettet knyttet til kodeunntakslisten
• Gjelder unntakshåndtering av enkelte koder, for eksempel sepsis

• Har vært kompensert for feil koding på enkelte områder ved at 

hovedstilstand har blitt byttet ut med bitilstand

• Nå vil disse i hovedsak gå til DRG 470 (lavt antall)



Hvordan lese 

DRG- / STG-

definisjonsdata

Brukerveiledning

DRG-systemet - Helsedirektoratet

STG-systemet - Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/drg-systemet
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/stg-systemet


Endringer i 
DRG - systemet 
2008 - 2023

DRG-systemet - Helsedirektoratet

Endringer i 
STG - systemet 
2017 - 2023

STG-systemet - Helsedirektoratet

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/drg-systemet#endringeridrgsystemet
https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/stg-systemet#endringeristgsystemet


Annet
• Justerer navnene på DRG 468 Større op uten sammenheng med 

hoveddiagnosen og 477 Mindre op uten sammenheng med 
hoveddiagnosen
• «hoveddiagnose» byttes ut med «hovedtilstand»

• Vil endre teksten knyttet til multippel koding slik at den er i tråd med 
det som formidles fra e-helse og Norsk pasientregister. 

• ATC-koder for legemiddelbehandling skal knyttes til 
administrasjonsmåte (feks infusjon, injeksjon) og ikke til 
tilstandskoden. Feilregistering og rapportering kan føre til feil i DRG-
plassering og feil i ISF-refusjonsgrunnlaget. Dette gjelder spesielt for 
legemiddelbehandling i sykehus som registreres og rapporteres 
gjennom NPR-meldingen (se kodeveiledningen)

• Trykkfeil knyttet til særkodene for medisinske kvalitetsregistre. Det 
korrekte er selvsagt at kodene opphører 1.1.2023 (og ikke 1.10)



Kostnadsvekter
2023

• Nasjonal 

beregningsmodell 

ligger fast 

• Gjennomsnittsbasert 

modell

• Analyser av datagrunnlagene for vurdering av covid-effekter 
viser ingen store vridningseffekter

• Kostnadsgrunnlaget for 2021 er vurdert som egnet for 
kostnadsvekter både innen somatikk og PHV og TSB for 
2023

• Vektene for 2023 tar høyde for ny DRG-logikk

• Trimpunkt er oppdatert for alle DRG-er

• Vektene hensyntar ønskede endringer:
• Innen somatikken; 

 Utvidelse av sekundær DRG-utvalg

• Innen PHV og TSB;
 tilleggsrefusjon konsentrerte tverrfaglige heldagstilbud

• Endring i TFG  



Omfordelings-
effekter Forutsetninger for de omfordelingseffekter vi presenterer:

2021 aktivitet med 2021 logikk, 2022-vekter og 2023-

vekter

Ikke inkludert ulike tillegg; ambulant, sekundær rehab, 

palliativt etc

Ikke hensyntatt aggregering

Ikke hensyntatt konsekvenser av TFG-finansieringen

Nytt vektsett er kalibrert for å sikre budsjettnøytralitet



Effekter RHF 
nye vekter 2023

Somatikk



Effekter RHF 
nye vekter 2023

Psykisk helsevern og 

tverrfaglig rusbehandling
Sørge for 2022-vekter 2023-vekter Endring %-endring

Helse Midt-Norge 78 177 78 165 -12 -0,02 %

Helse Nord 49 360 49 491 131 0,26 %

Helse Vest 116 130 115 968 -161 -0,14 %

Helse Sør-Øst 332 035 332 078 43 0,01 %



Revidering av 
Nasjonal KPP-
spesifikasjon

En felles spesifikasjon 

for somatikk og PHV og 

TSB

• Dagens KPP-spesifikasjoner er fra hhv 2012 og 2018

• Behov for en helhetlig tilnærming

• Tjenestene er i kontinuerlig utvikling

• Samtidige tjenester på tvers av sektorer

• Nye måter å yte tjenester på
 digitale arbeidsformer

 Pasientadministrerte tjenester

 Samarbeid på tvers av spesialist og kommunehelsetjenesten

• Samarbeid med representanter fra sektoren

• Gjennomgang av innspill fra arbeidsgruppen

• Høring til alle HF/RHF i begynnelsen av november

• Gjeldende for kostnadsberegninger med basis i 2023-data 



Resultatbasert finansiering - RBF 2023

Ingen endringer i indikatorer i modellen fra RBF 2022

• Ulik måltall og vektlegging av indikatorene 

• Tett knyttet opp til aktivitet i ISF; 5 av 7 indikatorer hentes fra NPR

• Datakompletthet kommer i tillegg (10 000 poeng)
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Indikatornavn Måltall Vekt Totalt poeng

Video- og telefonkonsultasjon 15 % 24 % 21 600

Samarbeidsmøter (PHV/TSB) 25 % 24 % 21 600

Teambasert oppfølging pasienter (ACT- og FACT-team) (PHV/TSB) 2 % 7,50 % 6 750

Digital skjemabasert pasientoppfølging og monitorering 1 % 4 % 3 600

Gjennomført nettbasert behandlingsprogram 1 % 7,50 % 6 750

Andel schizofrenidiagnostiserte som har fått individuell plan (PHV/TSB) 70 % 9 % 8 100

Epikrisetid - andel epikriser sendt innen 1 dag 70 % 24 % 21 600

90 000

RBF – Fakta 

Innført fra budsjettåret 

2022

Insentiver til ønsket 

tjenesteutvikling (NHSP)

Økt grad av digitalisering

Bedret samhandling



Fordeling av RBF 2023

612 millioner kroner tatt fra RHF-enes basisbevilgning og fordeles etter kriterier for 

indikatorer

• Fordelingen er basert på data for 1.tertial 2022 (NPR) og årsdata for 2021(NKI) 

• Tar sikte på å gjennomføre en avregning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023 baser på 

årsdata 2022

• Sammenliknet med basisbevilgning vil Helse Vest og Helse Midt-Norge øke, mens Helse Sør-Øst og 

Helse Nord få reduserte inntekter 
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RHF Fordeling 2023 Fordeling 2022
Endring fra 2022 til 

2023
Endring fra 2022 

til 2023 i pst. 
Fordeling sammenliknet med 

fordeling av basisbevilgning

Helse Sør-Øst 304,9 297,8 7,1 2,4 % -27,7

Helse Vest 139,5 117,3 22,2 18,9 % 22,3

Helse Midt-Norge 98,5 107,3 -8,8 -8,2 % 11,2

Helse Nord 69,1 67,9 1,2 1,8 % -6,7

Sum 612,0 590,3 21,7 3,7 %

Tallene er i millioner kroner



Utvikling av finansieringsordningene 
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Finansieringsordningene skal understøtte ønsket faglig utvikling, og bidrar til likeverdige og effektive helsetjenester 

av god kvalitet

Også på tvers av nivåene slik at pasientene opplever sammenhengende tjenester

I 2022 fikk vi et oppdrag fra HOD som vi besvarte med en rapport;

Utvikling av finansieringssystemene for bedre å understøtte sammenheng i tjenestene.pdf (helsedirektoratet.no)

Dette skal vi jobbe videre med, også sett i sammenheng med ny

Nasjonal helse- og samhandlingsplan

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utvikling-av-finansieringssystemene-for-bedre-a-understotte-sammenheng-i-tjenestene/Utvikling%20av%20finansieringssystemene%20for%20bedre%20%C3%A5%20underst%C3%B8tte%20sammenheng%20i%20tjenestene.pdf/_/attachment/inline/139e104c-3371-4e00-ae34-b0ef69958a97:3f3b11122fc5c0cffd5d159286c299bf0852a03b/Utvikling%20av%20finansieringssystemene%20for%20bedre%20%C3%A5%20underst%C3%B8tte%20sammenheng%20i%20tjenestene.pdf


Flytting av spesialisthelsetjenester hjem

- en utredningsrapport fra Helsedirektoratet
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/teknologi-i-v%C3%A5r-felles-helsetjeneste/digital-hjemmeoppfolging/Kartleggingsoppdrag%20Flytte%20tjenester%20hjem%20-%20Rapport.pdf/_/attachment/inline/431b3d5c-3f16-42d0-9d8c-68f80ce39f5a:7f80bfa9480ffdcfbd39f762ade2cc5550b17727/Kartleggingsoppdrag%20Flytte%20tjenester%20hjem%20-%20Rapport%20-%20endelig%20versjon.pdf#page=20&zoom=100,72,464


Våre nettsider: Innsatsstyrt finansiering (ISF) – regelverk - Helsedirektoratet

Spørsmål om ISF/DRG mm:  drginfo@helsedir.no

Kristin.dahlen@helsedir.no

Takk for oppmerksomheten!

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf
mailto:drginfo@helsedir.no

