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Menneskelig nær – faglig sterk 

«To	take	home?»	

• TJA????	Først	og	fremst	vekke	noen	refleksjoner	rundt	følgende	spørsmål:	

• Hva	er	friF	behandlingsvalg	(FBV)?	

• Hvordan	er	FBV	i	dag	definert	og	prakLsert	for	habilitering?	

• FremLdige	konsekvenser?	

• Målet	er	kvalitetssikrede	og	likeverdige	tjenester!	
–  Vil	FBV	bli	et	godt	verktøy?	
–  AlternaLver?	
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Fri%	behandlingsvalg	og	faglige	u3ordringer	
Habilitering	av	voksne	i	spesialisthelsetjenesten	
	

Hva	er	«friF	behandlingsvalg»?	

• Ny	forskriS	1.	november	2015	
–  «Bred	,	dynamisk	og	sammensaF	reform»	

• FriF	behandlingsvalg	slås	sammen	med	friF	sykehusvalg		

• Formålet:		
– Øke	pasientens	valgmuligheter	
– UnyFe	ledig	kapasitet	ved	private	virksomheter	
–  SLmulere	offentlige	sykehus	Ll	bedre	kapasitetsutnyFelse	og	effekLv	driS	
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Hva	er	«fri%	behandlingsvalg»?	

• Private	virksomheter	behandler	pasienter	innenfor	bestemte	kategorier	i	
spesialisthelsetjenesten:	
–  Pasientene	velger	friF	mellom	private	og	offentlige	sykehus	«på	det	offentliges	
regning»	

–  Private	aktører	krever	refusjon		fra	staten	gjennom	bestemte	priser	fastsaF	av	
Hdir	

–  ForutseFer	forhåndsgodkjenning	som	leverandør	i	FBV	(godkjenningsvedtak	fra	
HELFO)	

• For	offentlige:	
–  	«Taket»	for	antall	behandlinger	er	`ernet,	kan	behandle	«så	mange	man	vil»	
–  Finansieres	gjennom	stykkprisfinansiering	

• «Til	nå	har	ca	3800	personer	benyFet	seg	av	ordningen»	
• «I	hovedsak	pasienter	under	60	år	bosaF	på	Østlandet»	





«NSF var klart imot innføring av 
fritt behandlingsvalg i 2015. Tallene så langt bekymrer oss: 

Flertallet som benytter seg av 
tilbudet bor på Østlandet og er 
under 60 år. Vi ønsker oss et 
sterkt offentlig helsevesen, og er 
bekymret for hvordan det vil slå ut 
for helseforetakenes mulighet til å 
ivareta sitt helhetlige befolkningsansvar og prioritere 

mellom pasientgrupper…»  
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Statsministeren kaller Høyres helseplan en «kulturrevolusjon».  
«Jeg skal ikke sende legene ut på markene eller i Distrikts-Norge, vi skal endre måten helsevesenet jobber på i forhold til pasientene. Pasientene involveres mer enn før……» 
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Fri%	behandlingsvalg	og	faglige	u3ordringer	
Habilitering	av	voksne	i	spesialisthelsetjenesten	
	

• FriF	behandlingsvalg,	i	en	eller	annen	versjon,	har	kommet	for	å	bli	

• SLller	krav	Ll	vår	måte	å	tenke	faglig	innhold,	standardisering	,	registrering,	
rapportering	

• Vil	påvirke	logisLkk		i	behandlingskjeden	
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Fri%	behandlingsvalg	og	habilitering	

	

• Fra	1.11.2015	og	innføring	av	FBV	har	planen	vært	at	rehabilitering	skulle	
med	i	ordningen	fra	1.7.2017.		

• 1.3.2017:	Hdir	får	et	Llleggsoppdrag:		
–  Vurdere	tjenester	innenfor	intensiv	habilitering	for	barn	og	unge	med	medfødte	
eller	ervervet	hjerneskade	for	innfasing	i	godkjenningsordningen	FBV,	med	
virkning	fra	1.7.17	
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Fri%	behandlingsvalg	og	habilitering	

•  Hdir	nedse%er	en	arbeidsgruppen:		
–  Hdir	valgte	representanter,	innkalt	med	få	dagers	varsel		

•  Ikke	Ld	Ll	å	involvere	RHF	eller	HF	
•  Ingen	involvering	av	fagorganisasjoner?	

–  To	ukers	frist:	«Lage	en	liste	over	tjenester	for	habilitering	i	spesialisthelsetjenesten»	
•  Diskusjonen:	

–  «Preget	av	ønske	om	Llbud	Ll	pasientgrupper	vi	vanligvis	ikke	gir	tjenester	Ll	og	eksempler	
hentet	fra	somaLkken»	

–  «Lite	sammenlignbart	med	pasieniorløp	innen	habilitering»	

–  Arbeidsgruppen	fikk	gjennomslag	for	å	ta	utgangspunkt	i	prioriteringsveilederen	ved	
definering	av	tjenester	

•  Høring:	
–  Utkast	sendt	de	regionale	helseforetakene	
–  I	praksis	lukket	høringsrunde?	
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Fri%	behandlingsvalg	og	habilitering	

RESULTATET:	
• Fra	1.7.	2017	rapporteres	på	venteLder	innen	følgende	områder:	

–  Alvorlig	psykisk	lidelse	ved	moderat	Ll	dyp	utviklingshemming	
–  Aierdsvansker	hos	voksne	i	målgruppen	for	habilitering	
–  AuLsmespekterforstyrrelser	hos	voksne	i	målgruppen	for	habilitering	
–  FølgeLlstander	av	Ldlig	ervervede	skader/sykdommer	i	nervesystemet	og	
muskelsykdommer	

–  Mistanke	om	demens	i	målgruppen	for	habilitering	av	voksne	
–  OmfaFende	språk-	og	kommunikasjonsvansker	hos	voksne	i	målgruppe	for	habilitering	
–  Utviklingshemming	
–  Vansker	knyFet	Ll	seksualitet	og	idenLtet	i	målgruppen	for	habilitering	av	voksne	

• I	opprinnelig	besLlling	skilte	man	mellom	utredning	–	behandling	og	
ambulant	–	poliklinisk	,	men	eFer	innspill	gikk	man	bort	fra	å	skille	mellom	
ambulant	–	poliklinisk	i	rapporteringen	
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Fri%	behandlingsvalg	og	faglige	u3ordringer	
Habilitering	av	voksne	i	spesialisthelsetjenesten	
	
• Formålet	med	ordningen:		

– Øke	pasientens	valgmuligheter	
– UnyFe	ledig	kapasitet	ved	private	virksomheter	
–  SLmulere	offentlige	sykehus	Ll	bedre	kapasitetsutnyFelse	og	effekLv	driS	

• For	å	lykkes	med	deFe	kreves	en	tydelig	«produktdefinisjon»	

• Eksempel:	smerter	i	hoSe	–>	utredning	viser	arthrose	–>	behandling	
hoSeprotese		
1. Fastlege	henviser	–	sykehuset	prioriterer	
2. Pasienten	velger	og	oppsøker	behandlingsstedet.	Regler	for	reisegodtgjørelse	er	
definert	

3. Sykehuset	utreder	og	behandler,	avtaler	kontroller.	
4. Definerer	tydelig	hva	som	er	fastlege	og	kommune	sine	oppgaver	i	videre	forløp	



Menneskelig nær – faglig sterk 

Fri%	behandlingsvalg	og	faglige	u3ordringer	
Habilitering	av	voksne	i	spesialisthelsetjenesten	

•  «NyF	fagfelt»,	prinsipper	og	faglig	innhold	i	utredning	og	behandling	er	ikke	tydelig	
definert!	
•  Innen	fagfeltet	ulik	oppfatning	av	hva	på	utredning	og	behandling	skal	inneholde	
•  «Oppdragsgiver»,	pasienter	og	pårørende	har	ikke	klart	for	seg	hva	de	eFerspør,	lite	kjent	
hva	fagfeltet	jobber	med	

•  I	det	offentlige	skilles	vi	ikke	fra	Rehabilitering:		Fra	Veileder	om	rehabilitering,	
habilitering,	individuell	plan	og	koordinator:	
•  «Forskjellene	mellom	habilitering	og	rehabilitering	kommer	primært	@l	uArykk	i	de	
utøvende	tjenestene,	hvor	det	først	og	fremst	skiller	mellom	målgrupper.	…..	…..Ulikheter	i	
metodisk	@lnærming	kan	grovt	inndeles	i	ny-læring	og	re-læring»	

•  Min	påstand:	DeFe	er	grov	forenkling	som	er	ødeleggende	for	fagmiljøer	innen	habilitering:	
•  Vi	utreder,	diagnosLserer	og	behandler	
•  OmfaFer	langt	mer	enn	«ny-læring»	
•  Dessverre	stadig	Llbakevendende	problemsLlling	som	preger	prosesser	som	bl.a	
uiorming	av	FBV	
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Fri%	behandlingsvalg	og	faglige	u3ordringer	
Habilitering	av	voksne	i	spesialisthelsetjenesten	
	

• Hva	er	vår	«produktdefinisjon»?	
–  Kan	vi	sammenligne	oss	med	pasieniorløpet	for	hoSesmerter….?	
	

•  Jo	mer	komplekst	et	Llstandsbilde/	fagfelt	er,	jo	vanskeligere	blir	
«produktdefinisjonen»	
– Hva	gjør	vi	med	det?	
– Hvilke	konsekvenser	kan	vi	forvente?	
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Fri%	behandlingsvalg	og	faglige	u3ordringer	
Habilitering	av	voksne	i	spesialisthelsetjenesten	
	

• Vurdere	henvisning:	Hvilken	Llstandsgruppe?		
–  Pasientene	har	pr	definisjon	komplekse	og	sammensaFe	Llstander	
–  Symptomene	som	henvises	er	krevende	å	definere	innenfor	en	giF	Llstandsgruppe	
–  OSe	har	pasienten	behov	for	utredning	og	behandling	som	berører	mange	Llstandsgrupper	

• Utredning	eller	behandling?	
–  OSe	er	det	behov	for	parallelle	løp	utredning	–	behandling	
–  OSe	er	det	behov	for	samarbeid	på	tvers	av	fagmiljøer	innen	helseforetaket	

• Poliklinisk	eller	ambulant?	
–  OSe	er	behandlingen	forankret	i	langvarige	samspillsprosesser	mellom	
spesialisthelsetjeneste	og	kommune	

–  Vi	jobber	parallelt	poliklinisk	og	ambulant,	både	ved	utredning	og	behandling	
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Fri%	behandlingsvalg	og	faglige	u3ordringer	
Habilitering	av	voksne	i	spesialisthelsetjenesten	

• Samarbeid	mellom	avdelinger	på	sykehuset	og	mellom	
spesialisthelsetjeneste	og	kommune	har	formet	oppbygging	av	
kompetansemiljøene.	

• Ulikheter	mellom	helseforetak	:	

–  Mellom	ulike	helseforetak	finner	vi:		
•  Varierende	kompetanse	–	varierende	yrkesgrupper	
•  Varierende	bemanning	
•  Varierende		intern	organisering	og	oppgavefordeling	ved	ulike	helseforetak	
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Fri%	behandlingsvalg	og	faglige	u3ordringer	
Habilitering	av	voksne	i	spesialisthelsetjenesten	

•  Ingen	tradisjon	for	private	aktører	med	«et	helhetlig	utredning	og	behandlingsansvar»	

•  Hvem	henviser	og	hvem	velger	behandlingssted?	
–  Kommunalt	ansaFe,	ønsker	veiledning?		
–  Fastlege?		
–  Pårørende?	
–  Pasient?	

– HVORDAN	SKAL	PASIENTENE	KUNNE	VELGE?		
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Fri%	behandlingsvalg	og	faglige	u3ordringer	
Habilitering	av	voksne	i	spesialisthelsetjenesten	

• Alt	deFe	Llsammen	kompliserer	«produktdefinisjonen»		

–  Kompliserte	pasieniorløp	–	vanskeliggjør	standardisering	
–  Kompliserte	samhandlingsmønstre	og	organisering	innad	i	HF-ene	og	mellom	
spesialisthelsetjeneste	og	kommune	vanskeliggjør	rapportering	

–  Ikke	nasjonal	faglig	konsensus	på	innhold	i	utredning	og	behandling,	hvor	mye	
sier	egentlig	«venteLden»?	

–  Veileder	som	definerer	minimumskompetanse	følges	ikke,	uklare	krav	Ll	
kompetansesammensetning	for	å	gi	faglige	forsvarlige	tjenester	ipt	
prioriteringsveileder	
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Hva	kan	bli	konsekvensen?	
	

Hva	kan	bli	en	posiLv	effekt?	
•  Rapportering	på	venteLder	tvinger	oss	Ll	å	prioritere	og	tenke	logisLkk	ved	oppstart/
gjennomføring	av	pasieniorløp	

•  Fokus	på	fagfeltet,	standardisering	av	faglig	innhold	som	en	konsekvens	av	
rapportering?	

•  Likere	tjenester?	

•  Kommer	deFe	av	seg	selv?		
•  Vil	FriF	behandlingsvalg	være	en	naturlig	driver	for	denne	utviklingen?	



Hva	kan	bli	konsekvensen?	
	
Hva	er	bekymringen?		
	
• Rapportering	på	venteBder	blir	usikker	(tendensiøs)?	
• Lite	samsvar	mellom	venteBder	og	«produkt/faglig	innhold»	

• Mye	støy	og	byråkraBsering,	men	lite	endring	i	praksis	(blir	lite	anvendt?)	

• Vil	vi	bygge	opp	kompetanse	og	bruke	ressurser	på	de	«enklere	
pasieniorløpene»?	

– Bekymring:	Fokus	på	utredning	vil	øke	på	bekostning	av	behandling	og	
ambulant	virksomhet	

• «Pasientenes	behov»	styrer	faglig	utvikling,	noen	pasientgrupper	har	en	
sterkere	stemme?	
• Uiordrer	samspill	kommune		-	spesialisthelsetjeneste	
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Hva	kan	bli	konsekvensen?		
	
Hva	er	bekymringen?		

• Blir	utredning	og	behandling	fragmentert?	
– Private	leverer	deler	av	tjenesten,	eks	miljøterapeuLsk	behandling	mens	
sykehusene	siFer	med	medisinsk	utredning/behandling	

– Nevropsykologiske	utredninger	privat	
• Press	på	ambulant	virksomhet	utenfor	eget	opptaksområde	

– Må	lages	regler	for	refusjon	med	mer	
• Uiordrer	definisjon	av	kommunale	vs	spesialisthelsetjenester	
• Sårbare	miljøer,	spesialisthelsetjenesten	kan	tappes	for	kompetanse	
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Fri%	behandlingsvalg	–	konsekvenser?	

• Min	påstand:		
–  «SiFer	vi	sLlle	og	ser	på	dagens	ordning,	vil	vi	ikke	få	de	forventede	posiLve	
effekten»	

NÅR DET VIKTIGE ER VANSKELIG Å MÅLE,  
BLIR DET MÅLBARE VIKTIG! 

• Finnes	det	alterna@ver?		

•  Er	det	alle	fagområder	som	egner	seg	for	FBV?	
•  Finnes	det	andre	verktøy	for	å	sikre	økt	effekLvitet	og	ressursutnyFelse	samt	god	fagutvikling?	

•  Innføring	av	ordningen	seFer	fokus	på	fagfeltet	
•  En	lederuiordring	å	bruke	denne	muligheten	strategisk	
•  Kan	deFe	bli	starten	på	noe	posiLvt?	
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«Rime	og	Refsum»	i	dagens	medisin:	

• Vil	skrote	NPM:	
«Vi	burde	ha	forkastet	New	Public	Management	for	lenge	siden.	Det	er	på	
@de	å	gjøre	som	i	Sverige	og	Danmark	og	si	at	modellen	ikke	lenger	skal	være	
den	styrende	ideologien	i	det	offentlige.	Den	har	lenge	vært	kri@sert	i	
sykehusene,	og	nå	også	i	skoleverket	og	i	poli@et,	sier	avdelingssjef	og	
gastrokirurg	Arne	Refsum	ved	Diakonhjemmet	sykehus.»	

• Hva	er	alterna5vet?	
«En	Lllitsreform.	I	Danmark	er	det	en	helt	annen	verden,	her	er	det	faget	som	
styrer.	Sundhetsstyrelsen	i	Danmark	forteller	for	eksempel	at	de	faglige	
foreningene	er	sterkt	inne	når	det	lages	eller	revideres	retningslinjer	–	for	uten	
disse	foreningene	vil	legiLmiteten	i	arbeidet	svekkes.	I	Norge	er	det	sLkk	motsaF.	
Her	opplever	vi	at	helsemyndighetene	ikke	stoler	på	de	faglige	foreningene	og	
holder	dem	lengst	mulig	unna,	mener	Refsum,	som	er	Ldligere	leder	av	
Overlegeforeningen.»	

PASIENTENS HELSETJENESTE: JA!! 

 
BRUKER POLITIKERNE PASIENTER SOM  

ALIBI FOR GJENNOMFØRING AV EGNE POLITISKE POENGER? 

 
VIL IKKE FAGMILJØENE PASIENTENE VEL?  

ER DET EN MISTILLIT TIL FAGMILJØENE,  

I SÅ FALL PÅ HVILKET GRUNNLAG? 



Skal	vi	være	ledere	som	u3ordrer	og	utvikler?	
Eller	ledere	som	adlyder	og	fo3ølger?	



• hFp://3.bp.blogspot.com/-zbDko_nmaz8/Twyki0ZpT_I/AAAAAAAABAw/z-
_lZnCuKns/s1600/sint.jpg	
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HØY	OG	MØRK???	
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• «Skal	vi	få	ønsket	effekt	av	FriA	behandlingsvalg,	må	vi	først	definerer	faget»	

•  Prioriteringsveileder	et	bra	utgangspunkt	for	å	definere	faget,	men	ikke	nok	i	seg	selv.	
•  VI	som	ledere	må	bidra	@l	å	sikre	faglig	innhold	gjennom	kompetanse	og	kapasitetsdefinisjon	
(NASJONAL	VEILEDER):		

–  Overlege	(nevrolog	og	psykiater)	->	Kompetanseområde	->	Leger	i	spesialisering	
–  Psykologspesialister->	Psykologer	under	spesialisering	
–  Vernepleiere	(klinisk/master…)	
–  Definerte	tverrfaglige	team	
–  FOU/Forskning	-	studenter	

•  Utredning	og	behandling	(DEFINERE	INNHOLDET	I	PRIORITERIGNSVEILEDER):	
–  Standardisere	det	vi	kan,	samarbeide	om	nasjonale	retningslinjer	på	utredning	og	behandling	

•  OppreFe	et	nasjonalt	kvalitetsregister	der	faget	involveres	i	uiormingen.	

•  Bør	vi	komme	med	forslag	Ll	prosess	som	sikrer	en	reell	variant	av	FBV?	I	så	fall	hvordan?	
–  DeFe	er	en	jobb	for	AU	(tverrfaglig)	og	for	de	enkelte	fagforeningene!	
–  POSITIVT	,	SAMMEN	PUSHE	FAGET	I	SAMME	RETNING	
–  Min	protest	=	markering	
	


