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Sammendrag 
 
HNT er økonomisk ansvarlig for all spesialisthelsetjeneste som ytes til befolkningen tilhørende vårt 
opptaksområde. Dette gjelder uansett hvor behandlingen foregår. Derfor er det essensielt at HNT har 
god oversikt over pasientstrømmene, mulighet til å kunne påvirke både strømmene og 
etterspørselen etter tjenesten, samt hvem helsetjenesten faktisk tilbys. 
 
Om HNT klarer å «ta tilbake» pasienter som i dag gis tilbud ved andre sykehus eller hos private vil 
dette kunne gi økonomiske gevinster. Samtidig vil et økt pasientgrunnlag kunne gi positive faglige 
effekter i form av mer solid tjenestetilbud og bedret mulighet for videreutvikling av lokalsykehusene. 
En slik utvikling vil også gi mer robusthet i det regionale helsetjenestetilbudet og en styrket offentlig 
helsetjeneste totalt sett. 
 
Prosjektet har kartlagt pasientopphold gjennom Helse Midt-Norges database, og analysert funnene 
og mulighetsrommet ut ifra et medisinsk faglig perspektiv. Videre er det beregnet økonomiske 
konsekvenser ved endrede pasientstrømmer. Mulige årsaksforhold bak observerte pasientstrømmer 
er kartlagt i samarbeid med fastleger, sykehusspesialister og pasientenes stemme gjennom 
brukerutvalget og omdømmeundersøkelsen i regi av Helse Midt-Norge. 
 
Fire av ti HNT pasienter behandles utenfor helseforetaket. St Olavs hospital utgjør her den største 
aktøren med 18 % av alle opphold. De private sykehusene står for ca. 2,6 %. Videre er det registrert 
hele 78.400 konsultasjoner hos private avtalespesialister og i underkant av 17.000 opphold i regi av 
privat rehabilitering årlig.  
 
Disse pasientstrømmene medfører økonomiske konsekvenser for HNT både i form av redusert 
basisramme samt utgifter direkte til private helsetaktører. For behandlinger på St Olavs hospital får 
HNT et basisrammetrekk på 297 MNOK og for opphold hos de private helseaktørene blir vi belastet 
fra basisrammen med 174 MNOK. I tillegg faktureres HNT for helsetjenester for pasienter i eget 
opptaksområde som behandles på sykehus utenfor regionen, samt for behandling som utføres av 
private aktører som ikke har avtale med HMN. 
 
Gjennomgang av pasientopphold og diagnosegrupper har avdekket et klart potensiale for å hente 
tilbake pasienter fra St Olavs hospital som har diagnoser som også kan behandles ved våre 
lokalsykehus. Ut i fra et medisinsk faglig perspektiv kan også lokalsykehusene behandle samtlige 
pasienter som i dag får sin helsehjelp i privat regi. 
 
Dette kan representere et økonomisk handlingsrom så lenge vi kan behandle de pasienter som 
trenger spesialisthelsetjeneste til en lavere kostand enn pasientstrømmene koster oss i dag. 
Utfordringen er imidlertid at HNT sitt gjennomsnittlige kostnadsnivå er nesten tilsvarende 
universitetssykehuset St Olavs hospital. Denne kostnaden må reduseres for å kunne få økonomisk 
positiv nettoeffekt på en endret pasientstrøm. 
 
Prosjektet har utarbeidet en modell for å kunne estimere de økonomiske effekter ved endrende 
pasientstrømmer. Dette gir et estimat på økonomisk påvirkning avhengig av hvor pasienten hentes 
tilbake fra og hvilket kostnadsnivå HNT legger til grunn. 
 
For at HNT skal kunne påvirke disse pasientstrømmene, må vi ha kontroll på både etterspørsel og 
henvisingspraksis. Prosjektet har i samarbeid med sentrale aktører utarbeidet en tiltaksliste for å 
kunne oppnå de overnevnte målene. 
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Begrep og forklaringer 
 

Begrep Forklaring  

Bostedsområde En gruppe kommuner som utgjør et naturlig større 
geografisk område. Et bostedsområde er enten hele eller del 
av foretakets ”sørge for”-område (opptaksområde). 

Dagkirurgi All behandling som er klassifisert i en kirurgisk DRG med 0 
liggedøgn inngår i dagkirurgi, uavhengig av om pasienten er 
registrert på poliklinikk eller innlagt. 

DRG Diagnoserelaterte grupper (DRG) er et 
pasientklassifiseringssystem hvor sykehusopphold eller 
polikliniske konsultasjoner i somatiske institusjoner 
klassifiseres i grupper som er medisinsk meningsfulle og 
ressursmessig tilnærmet homogene. 

DRG gir en oversiktlig beskrivelse av aktiviteten ved 
sykehusene. Systemet gjør det også mulig å sammenligne 
sykehus, selv om disse skulle behandle helt ulike pasienter. 

DRG gir både medisinsk og økonomisk informasjon. 
Pasienter plassert i samme gruppe skal ligne hverandre 
medisinsk og bruke tilnærmet like mye ressurser. For mer 
info; DRG-systemet - Helsedirektoratet 

Figur 1 illustrerer pasientens forløp fra henvisning til 
epikrise, samt at det er noe mer forklaring om DRG under 
figuren. 

Gjestepasient  Gjestepasient er en betegnelse på en pasient som blir 
behandlet i en institusjon/en behandler utenfor det 
helseforetaket som har «sørge-for» ansvar for pasienten. 
HF‐et som har ansvar for opptaksområdet hvor pasienten er 
folkeregistrert, har betalingsansvar. Det vil si at for pasienter 
som bor i opptaksområdet til HNT, men som får sin 
behandling av andre enn helseforetaket, så må HNT dekke 
utgiftene til behandlingen. 

Liggetid Varighet av et døgnopphold ved sykehus/institusjoner (målt 
i antall døgn). 

Marginalkostnad Kostnad for å produsere ytterligere én enhet. 

Opphold I rapporten opphold inkluderer poliklinisk, dag- og 
døgnbehandling. Definisjon til aktivitetskategorier finnes 

her: Definisjoner-aktivitetsdata-somatikk.pdf 

(helsedirektoratet.no) 

Opptaksområde Helseforetaket har ansvar for å betjene og sørge for en 
forsvarlig spesialisthelsetjeneste innenfor sitt 
opptaksområde. Med opptaksområde menes det 
geografiske området som helseforetaket har ansvar for å 
betjene. Når vi har parallelle tjenester i begge våre sykehus 
vil de to sykehusene ha hvert sitt opptaksområde. Når vi gir 
tjenester bare fra ett av sykehusene vil opptaksområdet for 
den aktuelle tjenesten tilsvare hele foretakets geografiske 
ansvarsområde. 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrt-finansiering-og-drg-systemet/drg-systemet
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/aktivitet-somatiske-sykehus/Definisjoner-aktivitetsdata-somatikk.pdf/_/attachment/inline/7814a90f-b7d1-42d2-a496-7f8f4e0e78e3:deca3463e5bf3509d3c65933e3b9adb142f2fce1/Definisjoner-aktivitetsdat
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr/aktivitet-somatiske-sykehus/Definisjoner-aktivitetsdata-somatikk.pdf/_/attachment/inline/7814a90f-b7d1-42d2-a496-7f8f4e0e78e3:deca3463e5bf3509d3c65933e3b9adb142f2fce1/Definisjoner-aktivitetsdat
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Figur 1 – Illustrasjon av pasientforløp – fra registrering av fagområde i starten av henvisningsperioden og til epikrise 

skrives i slutten av henvisningsperioden. 

 

DRG-gruppering betyr at hver behandlet pasient blir plassert i en DRG. Grupperingen gjøres ut i fra 
de data som registreres om pasientene i sykehusenes pasientadministrative datasystem. Gruppering 
til DRG skjer ved hjelp av et dataprogram. Man kan derfor ikke selv «velge» en DRG. De sentrale 
variablene for DRG-klassifisering er: Diagnoser, prosedyrer (operasjoner med mer), kjønn, alder og 
utskrivningsstatus. Liggetid kan også unntaksvis påvirke DRG-plasseringen. DRG tar hensyn til alle 
sykehusets kostnader, herunder medisinsk service og administrasjon, med mer. Det er dermed flere 
som har «aksjer» i de DRG-poengene som sykehuset genererer, ikke bare den avdelingen som skriver 
ut pasienten. 
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Del 1 – Prosjektgjennomføringen 

1. Bakgrunn og mål 
Styret i Helse Nord-Trøndelag HF vedtok i Sak 78/2019 å redusere driftskostnadene i foretaket og 
gjennomføre tiltak som gir en årlig effekt tilsvarende 110 MNOK i løpet av 2021. Langtidsbudsjettet 
viser at vi også for perioden 2022 - 2024 vil ha behov for betydelig omstilling. For å løse denne 
utfordringen har administrerende direktør opprettet flere prosjekter inkludert «Redusere omfang av 
gjestepasienter og pasientlekkasjen til private institusjoner og avtalespesialister». Bakgrunnen er at 
fire av ti pasienter fra HNT sitt opptaksområde får behandling utenfor eget foretak. Derfor er det 
vesentlig å forstå hvordan disse pasientstrømmene påvirker foretakets handlingsrom både innen 
økonomi og fag. Utover dette vil analysearbeidet og identifiserte tiltak i prosjektet kunne bidra til å 
oppnå den regionale målsettingen å legge til rette for at pasienter i størst mulig grad behandles i 
eget foretak. Dette skal realiseres gjennom en gjensidig forpliktende avtale nedfelt i styringsvedtak 
fra Helse Midt-Norge. 

Prosjektets overordnede mål har vært å bidra til å redusere andel pasienter fra HNT sitt 
opptaksområde som behandles av andre helseforetak og hos private aktører. Et større 
pasientgrunnlag vil kunne styrke rekruttering av fagpersoner og mer bærekraftig økonomi. Et styrket 
lokalt tjenestetilbud kan også gi en samfunnsøkonomisk gevinst for pasienten. Produktet av 
prosjektet skal være kartlagte og analyserte pasient- og pengestrømmer, gi økt forståelse 
årsaksforhold i henvisningspraksis samt bidra med konkrete forslag på tiltak for å snu eller endre 
volum på pasientstrømmer der det er ønskelig. 

2. Organisering og fremdrift 

Rolle: Navn og stilling 

Prosjekteier T. Åm (Administrerende direktør) 

Styringsgruppen Foretaksledelsen; Tillitsvalgte og hovedverneombud 

Brukerrepresentanter og representanter fra kommunehelsetjenesten 

Prosjektleder A. Forsmark (Klinikkleder, Klinikk for kirurgi, SL) 

Prosjektgruppe T. Indal (Seksjonsleder Økonomiavdeling) 
O. K. Forstrønen Thu (FTV, LIS anestesi), 
A. G. Valbekmo (Prosjektleder Økonomiavdeling) 
 
H. Græslie (Klinikkleder, Klinikk for kirurgi, NA), C. Platou (Klinikkleder for 
medisin og rehabilitering ,LE), R.S. Brandtzæg (Klinikkleder medisin og 
nevrologi, NA), R.B. Dreier (Klinikkleder KBF),  
N. Skorobogataia (Helsefaglig rådgiver, Kvalitet og virksomhetsstyr.),  
M. Paulsen (fastlege Røstad legesenter), O. Malmo (Leder i Brukerutvalget) 

Arbeidsgruppe M.A. Sørhøy (Overlege Fysikalsk med., LE) M. Heggdal (Seksjonsleder 
Gyn/føde, LE), A. Tiarks (Seksjonsleder Barneavdeling), K. E. Moen Aune 
(Avdelingsoverlege, Ort. avd. NA), A. Xanthoulis (Overlege i kirurgi LE), 
 V. Karlsen (Seksjonsoverlege urologi, Kir. Avd. LE),  
O. Kleinau (Overlege i kardiologi, LE), K. Eggen (Avd. leder, KMR, LE)  
N. Haugan (Rådgiver fagavdeling), K. Børstad (Avd. leder, Øye, NA)  
T. Julsrud (Avd. leder, ØNH, NA), S. Schüler (Nevrologisk Avd. NA) 
K. Klungre (fastlege, Verdal Legesenter) 

Samarbeidspartnere  N. Hagesæther (Økonomirådgiver HMN) 
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Figur 2 – Illustrasjon av innhold og fremdrift i prosjektet. 

 
 

Prosjektet har benyttet både kvantitative og kvalitative metoder i kartleggingsarbeidet. I starten 
av prosjektperioden ble det innhentet tallmateriale, og pasientstrømmene i HMN ble kartlagt og 
analysert. Videre ble det gjennomført intervju av fastleger, spesialister og brukere i regi av 
eksternt konsulentfirma Considium. Omdømmeundersøkelsen i regi av HMN med bidrag fra HNT 
har også vært en nyttig del av grunnlagsmaterialet for utforming av tiltak. Det ble også 
gjennomført en workshop hvor arbeid- og prosjektgruppen ble presentert for funn og analyser 
med fokus på identifisering og kvalitetssikring av potensielle tiltak for å endre dagens 
henvisningspraksis og dermed endre retning på pasientstrømmene.  
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Del 2 – Resultat fra prosjektarbeidet 

3. Kartlegging 

Dette kapittelet inneholder beskrivelser av dagens situasjon når det gjelder bruk av private 
institusjoner, avtalespesialister og universitetssykehuset St. Olavs hospital (STO). Det redegjøres også 
for mulige mekanismer bak dagens henvisningspraksis.  

Figur 3 – illustrasjon av pasientstrømmer for befolkningen i HNT sitt opptaksområde. 

 

Figur 3 illustrerer pasientstrømmene for befolkningen i HNT sitt opptaksområde. Som figuren viser 
får innbyggerne i Nord-Trøndelag behandling av både offentlige og private aktører. Helse Nord-
Trøndelag finansierer alle spesialisthelsetjenester for pasienter i sitt opptaksområde, enten de 
behandles ved egne sykehus, på andre offentlige sykehus eller av private. For interne 
pasientstrømmer i egen helseregion, samt for private aktører HMN har avtaler med, foretas det et 
trekk etter forventet forbruk i foretakets årlige inntektsramme. 

Pasientstrømmer omtales i kap. 3.1 og pengestrømmer i kap. 3.2. Videre oppsummeres funn fra 
intervju i kap 3.3 og relevante funn fra omdømmeundersøkelsen i kap. 3.4.  
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3.1. Pasientstrømmer 

3.1.1. Innledning 

Opptaksområdet til Helse Nord-Trøndelag omfatter 19 kommuner. Pasientene fra Bindal behandles 
som gjestepasienter og er ikke med i oversikten. Ved inngangen av 3. tertial 2021 er det registrert 
følgende innbyggertall (kilde: SSB):  

 Opptaksområdet til Sykehuset Namsos: 37 345 (28 prosent av totalt antall innbyggere) 

 Opptaksområdet til Sykehuset Levanger: 97 365 (72 prosent av totalt antall innbyggere 

Denne fordelingen gjelder fagområder der vi har parallelle tjenester i sykehusene Namsos og 
Levanger. Når bare et av sykehusene gir tilbud om spesialisthelsetjeneste innen et fagområde så 
tilsvarer opptaksområdet for dette fagfeltet vårt geografiske ansvarsområde. 

Prosjektet har valgt å benytte data fra 2020. Det er følgende begrunnelse som er lagt til grunn:  

 Det er registrert bare en mindre variasjon i pasientstrømmer i perioden 2018-2020 til tross 

for COVID-19 pandemi. 

 Datakvaliteten har økt gjennom årene, dette gjelder spesielt konsultasjoner i regi av private 

rehabiliteringsinstitusjoner, samt data vedrørende hvem som henviser ut av foretaket 

Prosjektet har valgt å fokusere på pasientstrømmene der volumet og de økonomiske effektene for 

HNT er størst. Kartlegging- og analysearbeid er konsentrert rundt følgende tjenesteytere:  

 St. Olavs hospital 

 Private aktører  
 Private sykehus 

 Avtalespesialister 

 Privat rehabilitering 

Innledende analyser med representanter fra både de somatiske og psykiatriske fagområdene viste at 
pasientlekkasjen er størst innenfor somatikk, hvor potensialet for å endre pasientstrømmene også er 
størst. På bakgrunn av dette har prosjektet fokusert på de somatiske diagnosegruppene. 

Pasientstrømmer beskrives som:   

 Antall opphold som er summen av polikliniske, dag- og døgnopphold 

 Antall DRG poeng som disse oppholdene generer  

Mindre avvik i fremstilte data kan oppstå da pasientgrupper med færre enn 30 opphold ved St. Olavs 
hospital og færre enn 5 opphold i HNT ikke er tatt med i analysene av hensyn til anonymitet. 

3.1.2.  Hvor skjer sykehusbehandlingen? 

Befolkning i Nord-Trøndelag tilbys somatisk sykehustjeneste i eget foretak, i private og offentlige 
sykehus i HMN. I tillegg også i offentlige og private sykehus i andre helseregioner. Videre også hos 

private sykehus som HMN ikke har avtaler med i egen region (som vist i Figur 3 innledningsvis).  
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Figur 4 – Fordeling av antall opphold i offentlige og private sykehus for pasienter i HNT sitt opptaksområde, 2020.  

 
 
   
Figur 5 – Fordeling av utførte DRG poeng i offentlige og private sykehus for pasienter i HNT sitt opptaksområde, 2020. 

 

I 2020 er det registrert totalt 203 455 opphold for pasienter i HNT sitt opptaksområde, samt tjenester 
tilsvarende 43 463 DRG poeng. Fordeling mellom sykehusene som behandler pasientene fra HNT sitt 
opptaksområde fremgår av Figur 4 og Figur 5.  

Figur 6 – Fordeling av antall opphold i offentlige og private sykehus for pasienter i HNT sitt opptaksområde, fordelt mellom 

Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, 2020. 
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Sykehusbehandlingen fordeler seg noe ulikt mellom befolkningen fra henholdsvis Sykehuset 
Levanger og Sykehuset Namsos sitt opptaksområde. Figur 6 viser at det er en større andel av både 
opphold og DRG poeng som ytes utenfor foretaket til pasientene tilhørende Sykehuset Levanger sitt 
opptaksområde enn hva tilfelle er for pasientene tilhørende Sykehuset Namsos. 

 
Figur 7 – Prosentvis fordeling av opphold fra opptaksområdene til Sykehuset Namsos. Tall fra 2020. 

 
 

 
Figur 8 – Prosentvis fordeling av opphold fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. Tall fra 2020.  
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Figur 9 – Fordeling av antall DRG mellom tjenesteytere av sykehusbehandling, 2020. 

 

 

Figur 10 – Prosentvis fordeling av DRG poeng fra opptaksområdet til Sykehuset Namsos. Tall fra 2020. 

 
 
  

19 839

1 432

6 808

739 1 344

30 162

1 223

8 872

2 661
85 455

13 296

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Sykehuset
Levanger

Sykehuset
Namsos

St. Olavs
hospital

Private
sykehus

Andre (Helse
Møre og

Romsdal og
andre

regioner)

Totalt

A
n

ta
ll 

D
R

G

Sykehuset Levanger sitt opptaksområde Sykehuset Namsos sitt opptaksområde

66,7 %

20,0 %

9,2 %
2,8 %

HNT Namsos

STO Øya

HNT Levanger

Andre regioner

STO Orkdal

Aleris Rosenborg

Aleris Solsiden

STO Lian

Volvat Stokkan



 
 

Prosjektrapport - Redusere omfang av gjestepasienter    13 av 53  

Figur 11 – Prosentvis fordeling av DRG poeng fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. Tall fra 2020. 

 

 

3.1.3. St. Olavs hospital HF 

St. Olavs hospital har regionsykehusfunksjon for pasienter i HNT sitt opptaksområde. Pasienter som 
har behov for elektiv spesialisthelsetjeneste kan benytte seg av fritt sykehusvalg, og kan derfor velge 
et annet sykehus enn sitt lokalsykehus. Når pasienter fra HNT sitt opptaksområde får behandling ved 
et annet offentlig sykehus enn sitt lokalsykehus så benevnes de som gjestepasienter, uansett om 
tilbudet finnes i lokalsykehuset eller ikke. 

Tabell 1 – Sykehusopphold og DRG poeng for pasienter fra HNT sitt opptaksområde, 2018-2021. 

 2018 2019 2020 2021, pr okt. 

Andel opphold ved St. Olavs hospital 
av totalt antall sykehusopphold 

18 % 17 % 18 % 18 % 

Andel DRG poeng ved St. Olavs 
hospital av totalt antall DRG’er  

22 % 22 % 22 % 22 % 

Tabellen over viser at bruken av St. Olavs hospital har vært stabil over tid, men det vil selvsagt være 
noe variasjoner innenfor de enkelte diagnosegruppene.  
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Opphold ved St. Olavs hospital 

Figur 12 - Opphold ved St. Olavs hospital fordelt på Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger sitt opptaksområde, inndelt i 

hastegrad. 

 

Figur 12 viser at HNT sine pasienter har hatt 36 381 opphold ved St. Olavs hospital i 2020, hvorav 29 
254 (80%) av oppholdene er pasienter med bostedadresse i sykehuset Levanger sitt opptaksområde 
og 7 127 (20%) pasienter er  fra sykehuset Namsos sitt opptaksområde . 

Antall elektive opphold ved St. Olavs hospital er på 33 884 og utgjør 93% av alle opphold. 
Størstedelen av oppholdene er fra Levanger sitt opptaksområde: 27 337 (81%) og 6 547 (19%) er fra 
Namsos sitt opptaksområde.  

De 2 496 akutte oppholdene ved St. Olavs hospital utgjør 7% av totalen. Pasienter fra Levanger sitt 
opptaksområde står her for 1 917 (76%) akutte opphold, og pasienter som hører til sykehuset 
Namsos for 579 (24%) akutte opphold.  

Oppsummert: De fleste av oppholdene ved St. Olavs hospital er planlagte/elektive. Andelen opphold 
ved St. Olavs hospital fra Levanger sitt opptaksområde er høyere enn sykehusets befolkningsgrunnlag 
tilsier sammenlignet med Sykehuset Namsos. 

DRG ved St. Olavs hospital 

Figur 13 – DRG poeng ved St. Olavs hospital -  fordelt på Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger sitt opptaksområde, 

inndelt i hastegrad. 
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Det ble utført tjenester for 9 772 DRG poeng fra St. Olavs hospital til pasienter fra Nord-Trøndelag i 
2020. Pasienter fra Levanger sitt opptaksområde fikk sykehustjenester tilsvarende 7 025 DRG poeng 
(72%), og fra Namsos sitt opptaksområde 2 748 (28%).  

Det akutte tilbudet står for 3 307, dvs. 34% av alle DRG poeng, mens 6 464 DRG poeng (66%) 
representerer den elektive aktiviteten ved St. Olavs hospital for pasienter i HNT sitt opptaksområde. 

Pasienter fra Levanger sitt opptaksområde benyttet seg av de elektive tjenestene tilsvarende 4 704 

DRG poeng (72%), mens Namsos Sykehus sine pasienter fikk utført elektiv behandling for 1 760 

(28%).  

Når det gjelder det akutte tilbudet så er 2 331 (70%) av DRG poeng relatert til behandling av 

pasientene fra Sykehuset Levanger sitt opptaksområde, mens pasienter fra Sykehuset Namsos sitt 

opptaksområde står for 986 (30%).  

Oppsummert: Ca. 1/3 del av all behandling målt i DRG poeng ved St. Olavs hospital er relatert til 

akutte tilstander. Fordeling av tjenester innen elektive diagnoser, målt i DRG poeng, er tilnærmet 

proporsjonelt med fordeling av opptaksområdet mellom Sykehuset Levanger og Namsos. Når vi ser 

på akutte tilstander er andelen DRG poeng noe høyere fra Namsos sitt opptaksområde enn det 

befolkningsgrunnlaget tilsier.  

Forbruket på 9 277 DRG poeng, medfører et totalt rammetrekk på 297 MNOK i inntektsrammen til 

HNT for 2022. Hvordan rammetrekket ble beregnet og hvordan endrede pasientstrømmer kan 

påvirke foretakets økonomi er beskrevet i detalj i kapittel 3.2.3.  
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Figur 14 - Andel opphold ved St. Olavs hospital for 

pasienter bosatt i opptaksområdet til HNT, fordelt på 
kommuner, all elektiv virksomhet, 2020 

Figur 15 - Andel opphold ved St. Olavs hospital for 

pasienter bosatt i opptaksområdet til HNT, fordelt på 
kommuner, all akutt virksomhet, 2020 

 

 

 

3.1.4. Private sykehus 

I 2020 har pasienter fra HNT sitt opptaksområde 5 374 opphold med til sammen 843 DRG poeng 
fordelt på 3 058 pasienter ved private sykehus som har avtale med HMN. Dette utgjør ca. 2,6% av 
alle opphold for befolkningen i HNT sitt opptaksområde, og knapt 2% av alle DRG poeng for 
sykehusbehandlingen gitt til befolkningen i HNT sitt opptaksområde i 2020. 

Fagområdene det gis behandling for hos private sykehus omfatter i hovedsak gastrokirurgi, ortopedi, 
generell kirurgi, plastikkirurgi, ØNH, urologi, øye og fysikalsk medisin & rehabilitering. Aleris 
(Rosenborg og Solsiden) og Volvat Stokkan står for det aller meste av oppholdene. Fysikalsk medisin 
og rehabilitering gjøres på LHL Trondheim. For øvrig har HMN avtale med Medi 3, Medicus AS og 
MyWorkout AS. 

Tabell 2 - Opphold og DRG poeng behandlet i private sykehus, fordelt på fagområder.  

Fagområde Antall opphold Antall DRG poeng 

Ortopedi 2 321 (43%) 458 (57%) 

ØNH 1 120 (21%) 116 (14%) 

Plastikk- og karkirurgi 471 (9%) 94 (12%) 

Gastrokirurgi 414 (7,8%) 29 (3,5%) 

Fys. medisin og rehab. 388 (7%) 14 (2%) 

Generell kirurgi 198 (3,7%) 41 (5%) 

Urologi 186 (3,5%) 21 (2,5%) 

Øye 121 (2%) 23 (2,5%) 

Ukjent 122 (2%) 28 (3,5%) 

Totalt 5 321* 823* 

* Forskjell mellom totale tall (5 374 / 843) og tall i tabell kommer av at grupper med færre enn 5 pasienter er 
holdt utenfor for å sikre anonymitet. 
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Forbruket på 843 DRG poeng i 2020 gir et basisrammetrekk for HNT på 8,6 MNOK to år senere, altså i 
2022. Hvordan denne summen beregnes, samt de økonomiske konsekvensene av endret 
pasientstrøm til private sykehus er beskrevet i pengestrømsanalysedelen i kapittel 3.2.4.1. 
 

3.1.5. Avtalespesialister 

Behandling hos avtalespesialister utgjør en betydelig andel av spesialisthelsetjenestene den nord-
trønderske befolkningen får. Avtalespesialister tilbyr tjenester innenfor 12 fagområder til 
befolkningen i HNT sitt opptaksområde, dette fordelt på 93 avtalespesialister (tall fra 2020).  

I 2020 ble det registret 78 400 konsultasjoner, hvorav 58 812 ble oppført som spesialistkonsultasjon. 
Antall konsultasjoner er fordelt på 30 130 pasienter. Tallet inkluderer konsultasjoner innenfor både 
somatikk og psykiatri. 44 945 (76%) av disse spesialistkonsultasjonene var benyttet av pasienter fra 
Sykehuset Levanger sitt opptaksområde, og 13 867 (24%) av pasienter fra Sykehuset Namsos sitt 
opptaksområde. 

Figur 16 - Antall konsultasjoner hos avtalespesialist, inkludert både spesialist og ikke-spesialistkonsultasjoner. Fagområder 

med mindre enn 900 konsultasjoner totalt er ikke fremstilt. Tall 2020.  

 

Det største volumet av konsultasjoner er innen fagområdene øye, hud og ØNH som det er vist i 
figuren over. Det er en betydelig større pasientlekkasje fra Sykehuset Levanger også hensyntatt 
opptaksområdet når det gjelder øyesykdommer, mens innenfor ØNH så er fordeling av antall 
konsultasjoner hos avtalespesialister proporsjonelt med befolkningsgrunnlaget. HNT har ikke tilbud 
innenfor hudsykdommer. Når det gjelder fagområdene Øye og ØNH så har HNT tilbud ved Sykehuset 
Namsos, samt en begrenset poliklinisk virksomhet i Levanger. I tillegg er det et hørselssenter på 
Stjørdal. 
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Spesialistkonsultasjoner innenfor somatiske fagområder 

Tabell 3 - Antall konsultasjoner hos avtalespesialist innenfor somatiske fagområder, 2018, 2019 og 2020. Kilde: 

 2018 2019 2020 

Antall konsultasjoner, opptaksområde 
Sykehuset Levanger 

40 150 (81%) 40 065 (80%) 38 623 (77%) 

Antall konsultasjoner, opptaksområde 
Sykehuset Namsos 

9 351 (19%) 9 927 (20%) 11 681 (23%) 

Sum avtalespesialistkonsultasjoner 
innenfor somatikken 

49 351 49 992 50 304 

Avtalespesialistforbruket, fordelt på sykehusområdene i perioden 2018-2020 er beskrevet i Tabell 3. 
Den viser en liten nedgang (4%) av antall konsultasjoner hos pasienter fra Levanger, og en økning på 
25% hos pasienter fra Namsos i denne toårsperioden. 

Pasienter fra Sykehuset Levangers opptaksområde er registrert med 38 623 konsultasjoner i 2020, 
dvs. 77% av det totalt antall somatiske spesialistkonsultasjoner hos avtalespesialister. Av disse 
konsultasjonene ble 5 293 utført hos avtalespesialister som var knyttet til Sykehuset Namsos sitt 
opptaksområde og 4 394 konsultasjoner utført av avtalespesialister tilknyttet St. Olavs hospital sitt 
område. 75% (28 931) av disse spesialistkonsultasjonene er registrert hos avtalespesialister som 
hører til Sykehuset Levangers opptaksområde.  

Antall konsultasjoner hos ØNH avtalespesialist viser samme trend i denne 2 års perioden, med en 
liten reduksjon av antall konsultasjoner hos pasienter i Levanger sitt opptaksområde fra 8 063 til 
7 708, og en økning fra 1 743 til 3 035 konsultasjoner hos pasienter fra opptaksområde til Sykehusets 
Namsos, til tross for at det finnes både poliklinisk og operativt tilbud ved lokalsykehuset Namsos.  

Antall konsultasjoner hos øye avtalespesialist har vist nedadgående trend i perioden 2018-2020 både 
for pasienter tilhørende opptaksområdet til Sykehuset Levanger (20 801  18 861), og for pasienter 
tilhørende opptaksområdet til Sykehuset Namsos (5 416  4 446).  

Figur 17 - Konsultasjonsrate hos avtalespesialister per 100 innbyggere i bostedsområde HNT, somatiske fagområder, 

spesialistkonsultasjoner. 

 Det er gjennomgående høyere antall 
konsultasjoner /100 innbyggere for 
kommunene som tilhører 
opptaksområdet til Sykehuset Levanger 
sammenlignet med kommunene i 
Sykehuset Namsos sitt opptaksområde. 
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Totalt er det 78 400 konsultasjoner fordelt på 30 130 pasienter, som gir et gjennomsnittsantall på 2,6 
konsultasjoner per pasient. Tilsvarende tall for St. Olavs hospital og Helse Møre og Romsdal sitt 
opptaksområde er på 2,5. Til sammenligning har Helse Møre og Romsdal 87 846 opphold for 
sin befolkning, med et opptaksområde som er drøyt dobbelt så stort som HNT sitt opptaksområde. 

Figur 3 viser at spesialisthelsetjenestetilbudet til innbyggerne i opptaksområdet til HNT fordeles 
mellom ulike aktører innenfor flere fagområder. Tabellene under gir en oversikt over det tilbudet 
pasienter fra HNT sitt opptaksområde får innenfor fagområdene ØNH og øye. Lignende oversikter 
kan lages for andre fagområder.  

Tabell 4 - Behandling innenfor ØNH utført av private og offentlige aktører i Helse Midt-Norge 2020, fordelt på 

opptaksområdene for henholdsvis Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Merk at opphold er både poliklinikk, dag og 

døgn. 

 Opptaksområde, Sykehuset Levanger Opptaksområde, Sykehuset Namsos 
 

Antall opphold DRG poeng Oppholds-
rate* 

Antall 
opphold 

DRG poeng Oppholds-
rate* 

Private sykehus 1 030 

 

 50   

St. Olavs hospital  1 438 281  212 85  

HNT 4 207 

 

 3 795 

 

 

Totalt ved sykehus 6 748** 

 (62% av 
totalen) 

619 

(68% av totale 
DRG poeng) 

69,6 4 082 

 (38% av 
totalen) 

286 

(32% av totale 
DRG poeng) 

108 

Avtalespesialist 
*** 

7 708   3 035   

Totalt inkl. 
sykehus og 
avtalespesialist 

14 456 

(67% av alle 
opphold HNT 

pasienter) 

 

149 7 117 

(33% av alle 
opphold HNT 

pasienter) 

 

189 

* Oppholdsrate = per 1 000 innbyggere 

** Tallene er inkludert behandling i helseforetak fra annen helseregion enn HMN 

*** Kun spesialistkonsulatasjoner er inkludert i tallene 
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Tabell 5 - Behandling innenfor Øye utført av private og offentlige aktører i 2020, fordelt på opptaksområdene for 

henholdsvis Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Merk at opphold er både poliklinikk, dag og døgn. 

 Opptaksområde, Sykehuset Levanger Opptaksområde, Sykehuset Namsos 
 

Antall 
opphold 

DRG poeng Oppholds-
rate* 

Antall 
opphold 

DRG poeng Oppholds –
rate* 

Private sykehus 111** 21  

 

  

St. Olavs hospital  3 041 287  375 45  

HNT 4 592   5 141   

Totalt ved sykehus 7 811***  

(59% av 
totalen) 

586 

(66% av 
totalt DRG 

poeng) 

80 5 549** 

(41% av 
totalen) 

307 

(34% av 
totale DRG 

poeng) 

147 

Avtalespesialist 

**** 

18 861   4 446   

Totalt inkl. sykehus 
og avtalespesialist 

26 672 

(73% av alt 
opphold til 

HNT 
pasienter) 

 274 9 995  

(27% av alt 
opphold til 

HNT 
pasienter) 

 265 

* Oppholdsrate = per 1 000 innbyggere 

** Med DRG kode 41O, sortert under plastikkirurgi i databasen 

*** Tallene er inkludert behandling i helseforetak fra annen helseregion enn HMN.. 

**** Kun spesialistkonsulatasjoner er inkludert i tallene 

Konsultasjoner hos avtalespesialist, uansett fagområde, omregnes til DRG poeng etter en fast nøkkel. 
1 konsultasjon = 0.0359 DRG poeng.  

For 2020 vil de totale DRG poengene som inngår i beregning av basisrammetrekket utgjøre: 58 812 x 
0.0359 = 2 111 DRG poeng, hvorav øye står for 836 og ØNH 386 DRG poeng for hele foretaket. 
Tallene inkluderer behandlinger hos avtalespesialister innen både somatikk og psykiatri. Basert på 
dette forbruket så blir basisrammetrekket 26,9 MNOK. Hvordan dette beregnes og hvilke faktorer 
som påvirker sluttsummen er beskrevet i kapittel 3.2.7. 

 

3.1.6. Privat rehabilitering 

Tverrfaglig spesialisert rehabilitering foregår både i offentlig og privat regi. Helse Midt-Norge har 
inngått avtaler om tverrfaglig spesialisert rehabilitering med 13 private institusjoner.  

Tabell 6 - Antall konsultasjoner tverrfaglig rehabilitering i privat regi bosted Nord-Trøndelag. Tallene inkluderer antall 

opphold i andre regioner. 

 2018* 2019* 2020 2021 (pr okt.) 

Døgnopphold 1 072 1 172 997 968 

Dagopphold 1 362 3 603 6 772 3 406 

Poliklinisk opphold 2 592 6 135 9 058 9 580 

Totalt 5 026 10 910 16 827 13 954 

* Se avsnitt under om forbehold  
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Antall dag- og polikliniske opphold hos private rehabiliteringsinstitusjoner har vært økende de siste 
årene, mens døgnopphold har vært stabilt. Det må legges inn ett visst forbehold om manglende data 
fra 2018 og 2019, dette på grunn av at enkelte konsultasjoner ikke ble knyttet til bostedskommune.  

Tabell 6 viser at det i 2020 ble registrert 16 827 opphold hos private tilbydere av tverrfaglig 
spesialisert rehabilitering  for pasienter fra opptaksområdet til HNT. Dette er en økning på 54% fra 
året før, og det er fire ganger høyere enn det totale antallet privat rehabiliteringsopphold for 
pasienter i opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal (antall opphold for pasienter i Møre og 
Romsdal er på 4 244).  

Av totalt 9 058 polikliniske opphold i 2020, er 8 645 gjennomført ved Friskgården. Dette tilsvarer 95% 
av alle polikliniske opphold. Friskgården står for 43% av alle dagbehandlinger, mens Coperiosenteret 
står for 37% av dagbehandlingene. De tre største aktørene innen døgnopphold er Namdal 
Rehabilitering IKS med 271 døgnopphold, Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS med 230 
døgnopphold og Unicare Helsefort med 201 døgnopphold (tall fra 2020). 

Figur 18 – Antall opphold rehabilitering, fordelt på private institusjoner og sykehus, sortert etter foretak, 2020. 

 

Figur 18 viser et betydelig høyere forbruk av privat rehabilitering hos pasienter fra HNT sitt 
opptaksområde sammenlignet med de andre foretakene. Det totale forbruket, dvs. opphold både 
hos det private og det offentlige tverrfaglig spesialiserte rehabilitering også er betydelig høyere for 
HNT sitt opptaksområde sammenlignet med HMR og St. Olavs hospital. 

Tabell 7 – Tverrfaglig spesialisert rehabilitering for pasienter i HMN – offentlig og privat, andel av behandlingen fordelt på 

foretakene i HMN, 2020. 

Bostedsområde Opphold DRG poeng Andel av innbyggere 

HMR 12,5% 29,7% 36,1% 

HNT 30,8% 24,3% 18,4%* 

St. Olavs hospital 56,6% 46,1% 45,4% 

* Disse tallene tar ikke hensyn til forventet behov hos befolkningen for tverrfaglig spesialisert rehabilitering, 
men beskriver andelen av innbyggere fordelt på opptaksområde til de 3 HF-ene i HMN 

HNT har 18,4% av innbyggerne i HMN og er registret med 30,8% av alle rehabiliteringskonsultasjoner 
som foregår i HMN. HNT kjøper tjenester tilsvarende 24,3% av alle DRG poeng innen rehabilitering i 
Midt Norge. 
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Tabell 8 – De største diagnosegruppene innen privat rehabilitering i HNT, samt HMN totalt, 2020. 
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Andre bløtvevssykd.  3 434  32%  320  20%  7 342  18%  960  14%  

Nevrotiske,  

belastningsrelatert  

1 755  16%  117  8%  7 682  19%  622  9%  

Andre rygglidelser  1 227  11%  88  5%  2 591  6%  296  4%  

Affektive lidelser  1 139  10%  72  4%  3 809  9%  291  4%  

Andre sykdommer i 
nervesystemet  

968  9%  128  8%  2 117  5%  372  5%  

Generelle symptomer 
og tegn  

Uvelhet og tretthet  

andre kroniske smerter 

436  4%  142  9%  942  2%  432  6%  

Fedme  369  3% 183  11%  4 751  12% 1 207  17%  

Sum  9 328  85% 1 050  67%  37 258  71%  4 180  59%  

 

De vanligste diagnosene med høyest antall opphold er andre bløtvevssykdommer og nevrotiske 
belastingsrelaterte lidelser. Dette gjelder både for HNT og HMN i sin helhet. Det bemerkes at 
halvparten av alle opphold i HMN som er knyttet til diagnosen «andre bløtdelssykdommer» er 
pasienter med bostedsområde i HNT sitt opptaksområde. Rehabilitering ved fedme genererer flest 
DRG poeng totalt i HMN. For HNT genererer fedme nest flest DRG poeng, dette etter andre 
bløtvevssykdommer som er den diagnosen som genererer flest DRG poeng i Nord-Trøndelag. 

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) 

Når det gjelder arbeidsrettet rehabilitering (“Sykepengeprosjektet” tidligere kalt “raskere tilbake”) er 
det identifisert kjøp av 12 006 opphold fra institusjoner HMN har avtale med, fordelt på 306 
pasienter tilsvarende 599 DRG poeng i 2020. Dette tilsvarer 39,2 opphold pr pasient for pasienter 
tilhørende HNT sitt opptaksområde. For St. Olavs hospital og HMR er tilsvarende tall henholdsvis 19,5 
og 5,8 opphold pr pasient. Friskgården står for 97% av alle opphold, og 89% av alle DRG poeng innen 
ARR hos private aktører i HNT. Disse 11 607 konsultasjoner er fordelt på 265 pasienter. 

Henvisning til privat rehabilitering 

Tabell 9 – Oversikt over hvem som henviser til privat rehabilitering, fordelt på DRG poeng, opphold og pasientantall, 2020. 

Henvisende instans (2020) Estimerte DRG poeng Antall opphold* Antall pasienter 

Fastlege/primærlege/legevaktslege 1 340 14 311 702 

Somatisk spesialisthelsetjeneste 547 1 003 321 

Ukjent 84 756 32 

Annen tjeneste (for eks. 
fysioterapeut) 

361 608 198 

Totalt 2 331 16 678 1 238 

* Opphold ved institusjoner i HMN  

Over halvparten (56%) av alle pasienter som er henvist til privat rehabilitering er blitt henvist fra 
fastlege/primærlege/legevaktslege. Disse henvisningene genererer 86% av oppholdene i privat regi. 



 
 

Prosjektrapport - Redusere omfang av gjestepasienter    23 av 53  

Spesialisthelsetjenesten står for 24% av de henviste pasientene. Disse genererer 6% av oppholdene 
og er knyttet til 24% av de totale DRG poengene innen privat rehabilitering. 

Alle henvisninger som går til Friskgården og Coperiosenteret er sendt fra fastlege. Ca. halvparten av 
henvisningene til Unicare Helsefort og Meråker Sanitetsforenings Kurbad er sendt fra 
spesialisthelsetjenesten. 

Antall polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger per pasient 

Tabell 10 – Antall polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger per pasient, 2020. Gjennomsnitt tall/år. 

 Antall polikliniske konsultasjoner 
/antall pasienter 

Antall dagopphold  

/antall pasienter 

Oppfølgingsenheten Frisk 51/1 = 51 192/11 = 17,5 

Friskgården* 8645/215 = 40,2  2962/161 = 18,2 

Coperiosenteret 123/11 = 11,2 2482/ 94 = 26,4 

Myworkout  339/25 = 13,6 

Betania Malvik 206/37 = 5,6 187/11 = 17 

*Antall pasienter totalt ved Friskgård er høyere enn antall henviste. Det kan skyldes at enkelte pasienter har 
fått både dag- og poliklinisk behandling. Antall opphold stemmer. 

 

Tabell 10 viser at pasienter henvist til Friskgård får gjennomsnittlig 40,2 polikliniske konsultasjoner pr 
år. Dagbehandlinger ved Coperiosenteret viser at gjennomsnittsopphold er 26,4 per pasient per år.  

Behandlingslengden er ikke oppgitt i HMN sin database men vil være en viktig faktor i vurdering av 
tilbudene. 

DRG poengene beregnes etter antall opphold multiplisert med følgende faktorer: 

 Døgnopphold:  1,378 

 Dagopphold: 0,120 

 Poliklinisk: 0,024 

Beskrevet pasientstrøm og beregningsnøkkel gir 2 342 DRG poeng i 2020. Dette tallet vil danne 
grunnlaget for beregning av basisrammetrekket for 2022, og medfører en reduksjon i basisramme på 
98 MNOK for HNT. Hvordan eventuelle endringer i pasientstrømmene til privat rehabilitering kan 
endre størrelsen på basisrammetrekket beskrives i kapittel 3.2.4.3. 
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3.2. Pengestrømmer 

3.2.1. Finansieringsmodell 

Finansieringen av de regionale helseforetakene er todelt og består av én del aktivitetsuavhengig 
basisbevilgning, og én del aktivitetsbasert finansiering.  

Basisbevilgningen utgjør for somatikken om lag halvparten av finansieringen og er en årlig 
grunnbevilgning som skal legge til rette for mest mulig likeverdige tjenester i landet. 
Basisbevilgningen fordeles mellom de regionale helseforetakene etter en modell som tar hensyn til 
regionale forskjeller i behovet for spesialisthelsetjenester og forskjeller i kostnader ved å levere disse 
tjenestene. Modellen oppdateres årlig med nye befolkningstall, samt helse og sosiale kriterier som 
har dokumentert betydning for behovet for spesialisthelsetjenester. De regionale helseforetakene 
har et selvstendig ansvar for å fordele tilskuddene videre til helseforetakene som leverer 
spesialisthelsetjenester, samt at de i tillegg kan inngå avtaler med private virksomheter og 
behandlere som inngår i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten. 

Innsatsstyrt finansiering (ISF) er den viktigste aktivitetsbaserte finansieringen. ISF skal stimulere til 
kostnadseffektiv pasientbehandling, og finansieringen er avhengig av hvor mange og hva slags 
pasienter som får behandling. ISF baserer seg på medisinske registreringer (diagnoserelaterte 
grupper - DRG) og kan ses på som en fast takst per sykehusopphold basert på hvilken 
diagnoserelatert gruppe (DRG) pasienten tilhører. ISF er dermed en form for stykkprisfinansiering, 
hvor grunnlaget for betaling er et avsluttet sykehusopphold. Enhetsprisen baserer seg på 
gjennomsnittlige behandlingskostnader for hver DRG i norske sykehus og er for 2022 satt til 47 742 
kroner for somatisk spesialisthelsetjeneste. ISF-refusjonen utgjør om lag 50 prosent av 
finansieringen, så helseforetakene får finansiert halvparten av refusjonssatsen, 23 871 kroner, i ISF-
inntekt per DRG poeng som utføres. 

Aktivitet som ikke kan beskrives gjennom DRG-systemet er fra 2018 finansiert gjennom særskilte 
tjenestegrupper (STG), samt at ordningen fra 2019 også ble utvidet til å omfatte finansiering av 
tjenesteforløp gjennom egne tjenesteforløpsgrupper (TFG).  

I de videre analysene på pengestrømmer i rapporten, måles effekter opp mot DRG-aktivitet. 

 

Figur 19 – Finansiering av spesialisthelsetjenesten, fordeling ramme og ISF. 

 

HNT er ansvarlig for å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen i eget geografisk opptaksområde. 
Ansvaret kan oppfylles ved egenproduksjon av helsetjenester, kjøp fra andre regioner, egen region, 
private aktører eller i utlandet. HNT mottar en basisramme fra Helse Midt-Norge RHF (HMN). Denne 
rammen er basert på beregnet behov for helsetjenester for befolkningen i Nord Trøndelag. Det er 
fratrukket forventet aktivitet som utføres fra andre HF i regionen (St. Olavs hospital og Helse Møre 
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og Romsdal), samt forventet kjøp av tjenester fra private institusjoner («sørge-for-ansvaret) som 
HMN har avtaler med. 

For somatisk aktivitet innenfor beregnet behov for befolkningen i HNT sitt opptaksområde, får 
foretaket finansiering tilsvarende 50 prosent ISF-sats i basisramme og 50 prosent i aktivitetsbasert 
inntekt. Befolkningen i HNT har et høyere forbruk av spesialisthelsetjenester innenfor somatikk enn 
det som er beregnet behov og bestilling fra HMN. Dette innebærer at vi for forbruket som ligger over 
beregnet behov bare får finansiering gjennom den aktivitetsbaserte inntekten, ikke basisramme. Se 
teoretisk modell under: 

Tabell 11 – Finansiering per DRG poeng for HNT sitt opptaksområde, når behandling er henholdsvis innenfor og over 

estimert behov for somatiske spesialisthelsetjenester. DRG-sats for 2022. 
 

Aktivitetsnivå 
 

Innenfor beregnet behov/"bestilling" Over beregnet behov/"bestilling" 

Basisramme  23 871 50 % 0 0 

ISF 23 871 50 % 23 871 50 % 

Finansiering 47 742 100 % 23 871 50 % 

3.2.2. Utvikling i aktivitet og kostnadsnivå i HNT 

Tabell 11 viser at finansieringen som HNT får for pasientene i vårt opptaksområde er avhengig av 
hvorvidt forbruket av somatiske spesialisthelsetjenester er innenfor eller over beregnet behov. I 
tillegg vil kostnaden ved å produsere eller kjøpe disse tjenestene fra andre (private aktører, St. Olavs 
hospital, andre HF) ha en vesentlig betydning. For aktivitet innenfor bestilling, så har HNT en positiv 
netto resultateffekt dersom kostnaden er under 47 742 kroner, tilsvarende under 23 871 kroner for 
forbruk over beregnet behov. 

Figur 20 – Kostnadsnivå for HNT sammenlignet med andre HF, 2019. 
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Kostnadsnivået i HNT har vært økende de siste årene, både sammenlignet med landsgjennomsnittet 
og sammenlignet med de andre HF-ene i regionen. 

Statistikk fra SAMDATA viser at HNT1 hadde et kostnadsnivå på 53 531 kroner pr DRG i 2019, 
tilsvarende 59 885 kroner i 2020. Kostnad pr DRG er i 2020 påvirket av koronapandemien, men 
samtidig viser produksjonsdata fra Norsk pasientregister (NPR) at HNT har hatt en kostnadsøkning pr 
DRG som er høyere enn både landsgjennomsnittet og de andre foretakene i regionen. Se 
oppsummering i Tabell 12 som viser utvikling i kostnader for foretakene i HMN sammenlignet med 
landet. Beregningen er foretatt med utgangspunkt i prisjustert pris pr DRG fra 2019 først i tabellen, 
mens siste kolonne viser pris pr DRG slik det fremgår i statistikken for 2020 (inkludert 
koronakostnader). 

Tabell 12 – Utvikling i kostnader for foretakene i HMN sammenlignet med landet. 

 

Dette viser at kostnadsnivået må ned for at HNT skal ha en bærekraftig økonomi. Når man i tillegg 
vet at innbyggerne i opptaksområdet til HNT har et forbruk av somatiske helsetjenester som ligger 
over beregnet behov (for denne delen får vi kun aktivitetsbaserte inntekter, ikke basisramme), blir 
den negative resultateffekten enda større. 

I den videre beskrivelsen av økonomiske effekter av å ta tilbake aktivitet, er det tatt utgangspunkt i 
at aktiviteten ligger innenfor beregnet behov, enten den utføres av HNT, STO, private sykehus eller 
andre. Det presiseres at dette er en vurdering av økonomiske effekter, så faglige vurderinger og 
eventuelt andre hensyn er ikke vektlagt i den videre gjennomgangen i dette kapittelet. 

3.2.3. Pasientstrømmer internt i HMN 

HNT får fradrag i basisrammen for HMN interne pasientstrømmer. Basert på historiske data to år 
tilbake i tid, etableres det en forventning om hvor mange av pasientene fra HNT sitt opptaksområde 
(netto interne pasientstrømmer2) som skal behandles av St. Olavs hospital. Tidligere har dette 
rammetrekket bestått av basisrammetrekk tilsvarende halv ISF-sats. I ny inntektsmodell «Magnussen 
2 (M2)» blir dette rammetrekket vesentlig høyere. Dette skyldes at HNT nå får rammetrekk i forhold 
til St. Olavs hospital sin kostnad pr DRG, samt at vi i tillegg må kompensere for differansen mellom 
den kostnaden St. Olavs hospital har pr DRG i forhold til det de vil få i ISF-inntekt for behandling av 
pasienter fra HNT sitt opptaksområde. Her er rammetrekket like stort uavhengig av type aktivitet 
som utføres (eks «regionsykehusopphold» kontra behandling som kunne vært utført av lokalsykehus) 
eller mengden aktivitet som leveres. 

I gammel modell fikk HNT en reduksjon i inntektsrammen på 21 438 kroner per DRG, mens man i ny 
modell får en reduksjon på 32 023 kroner med 2022-satser. Dette er en økning på 49% og med en 
beregnet netto pasientstrøm til St. Olavs hospital på 9 281 DRG, medfører dette et totalt rammetrekk 

                                                 
1 Helsedirektoratet – Produktivitet i somatikken: Dashboard - Somatikk - Produktivitet 
2 Netto interne pasientstrømmer = Pasienter fra St. Olavs hospital sitt opptaksområde som behandles i HNT 
minus pasienter fra HNT sitt opptaksområde som behandles av St. Olavs hospital.  

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bx/Dashboard/db0ae80e-4848-483c-9fc8-88003da2ae1d?e=false&vo=none
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på 297 MNOK i inntektsrammen til HNT for 2022. En økning på 98 MNOK i ny inntektsmodell 
sammenlignet med tidligere modell. 

Figur 21 – Eksempel på rammetrekk ved ny og gammel inntektsmodell. 

 

Det er i eksemplet i Figur 21 estimert gjestepasienter til St. Olavs hospital fra HNT sitt 
opptaksområde tilsvarende 9 281 DRG (tall fra budsjettfordeling 2022). Eksemplet tar også som 
utgangspunkt at kostnadsdekning er innenfor avtalt volum. Den nasjonale modellen (M2) legger opp 
til volumbegrensning, evt. at behandling utover avtalt volum skal prises til 80 % av aktivitetsdelen. 
Det hefter en del usikkerhet hvordan dette vil praktiseres i HMN, men det foreligger ingen beslutning 
om at det ikke skal være volumbegrensning. 

Gjennomsnittlig økonomisk effekt ved at en pasient fra HNT sitt oppdragsområde behandles hos St. 
Olavs hospital (STO) kontra hos HNT blir som følger per DRG i gjennomsnitt (tall i NOK): 

 

Forutsetningen for at det skal være lønnsomt å ta tilbake behandling av pasienten fra St. Olavs 
hospital, vil være at vi kan utføre behandlingen til en lavere kostnad enn marginalkostnaden pr DRG 
vist i tabellen under (tall i NOK): 

Pasient behandles STO Pasient behandles HNT

Basisramme 23 871        Basisramme 23 871        

ISF-inntekt -               ISF-inntekt 23 871        

Rammetrekk 32 023-        Rammetrekk -               

Inntektsreduksjon pr DRG 8 152-           Inntekt pr DRG 47 742        
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Beregningen over viser en gjennomsnittvurdering på foretaksnivå ved å ta tilbake aktivitet. 
Marginalkostnaden for å ta tilbake aktivitet, vil være avhengig av flere faktorer og må beregnes for 
hver enkelt aktivitetstype. I flere tilfeller kan det være at vi kan ta tilbake aktivitet med eksisterende 
bemanning, med eksisterende utstyr og da vil marginalkostnaden være lavere enn kostnaden per 
DRG for hele foretaket. Motsatt kan den være høyere om vi for eksempel må ansette flere ressurser 
eller gjøre bygningsmessige endringer for å kunne ta tilbake aktivitet. 

3.2.4. Private helsetjenester 

HMN fastsetter budsjett pr tjeneste for private helsetjenester, som regel fastsatt likt avtalenivået 
mellom HMN og de private aktørene. Foretakene i HMN får rammetrekk for å dekke budsjetterte 
private helsetjenester etter en nøkkel basert på «forventet forbruk» for sitt opptaksområde, dette 
basert på forbruk to år før budsjettåret.  

Prosess for fastsettelse av rammetrekk for forbruk av private helsetjenester 

Trinn 1 - Budsjett per tjeneste fastsettes. Budsjetteres på RHF (som regel fastsatt likt avtalenivå). 
Trinn 2 - Basisramme til dekning av kjøp av private helsetjenester fordeles til hvert opptaksområde etter behov. 
Trinn 3 - Trekkes inn fra helseforetakene etter en nøkkel basert på andel forbruk private helsetjenester i HMN. 

Samlet i regionen er det for 2022 budsjettert med 993 MNOK til kjøp av private helsetjenester 761 
MNOK av dette finansieres via trekk i basisramme til foretakene, 184 MNOK gjennom 
aktivitetsbaserte inntekter, samt at 47 MNOK holdes tilbake av Helse-Midt Norge. Det blir ikke 
foretatt justering av virkelig forbruk i senere inntektsavregninger for private helsetjenester, slik det 
gjøres for annen aktivitetsbaserte inntekter to år etter regnskapsåret. 

I budsjettet for 2022 har HNT fått et rammetrekk for forventet forbruk av private helsetjenester på 
174 MNOK. Dette er 30 MNOK (21%) over beregnet behov. 

Tabell 13 – Oversikt over rammetrekk for bruk av private helsetjenester, beregnet behov sammenlignet med virkelig 

rammetrekk i budsjett 2021 (tall i TNOK). 

Tjeneste Rammetrekk etter beregnet behov Rammetrekk basert på faktisk forbruk 
to år tidligere 

Private sykehus 10 130 19,2% 8 640 16,3% 

Bildediagnostikk 3 309 19,2% 1 640 9,5% 

Rehabilitering 67 764 19,2% 97 880 27,7% 

Avtalespesialister 22 598 19,0% 26 926 22,6% 

TSB 40 393 18,5% 39 054 17,9% 

Totalt rammetrekk bruk av 
private helsetjenester 

144 195 18,9% 174 140 22,9% 

Pasient behandles STO Pasient behandles HNT

Basisramme 23 871        Basisramme 23 871        

ISF-inntekt -               ISF-inntekt 23 871        

Rammetrekk 32 023-        Rammetrekk -               

Inntektsreduksjon pr DRG 8 152-           Inntekt pr DRG 47 742        

Marginalkostnad HNT 0 Marginalkostnad HNT 55 894        

Resultateffekt pr DRG 8 152-           Resultateffekt pr DRG 8 152-           
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Forbruk av private helsetjenester fordeles etter forbruksnøkkel mellom helseforetakene i regionen. 
Beregninger som viser økonomiske effekter for HNT av å ta tilbake aktivitet fra private, vil derfor bli 
påvirket av effekter vi ikke direkte kan påvirke: 

 Avtalenivå og budsjett i HMN 

 Forbruk av private helsetjenester hos STO og HMR 

 Vekting og omregning fra opphold til DRG 

 Andel ramme som holdes tilbake (ikke deles ut til HF) 

I de videre beregningene forutsettes det at disse faktorene er uendret i forhold til grunnlaget som er 
lagt til grunn inntektsfordeling 2022. I tillegg vil det ha betydning at aktivitet som tas tilbake i eget 
foretak ikke ligger høyere enn beregnet behov for befolkningen i opptaksområdet. 

3.2.4.1. Private sykehus 

Basisrammeandelen som er budsjettert til forbruk av private sykehus i HMN for 2022 er 53 MNOK. I 
tillegg kommer aktivitetsbaserte inntekter (inkludert gjestepasientinntekter) på 149 MNOK. HNT har 
et estimert forbruk på 16,3% av totalen, noe under beregnet behov på 19,2%. HMN har estimert et 
forbruk i 2022 på 5 160 DRG, noe som gir et rammetrekk per DRG på 10 250 NOK for foretakene. 

Den lave DRG-satsen som benyttes i rammetrekket, kontra ISF-satsen HNT får pr DRG i 
inntektsrammen, medfører at HNT må ha en lavere marginalkostnad enn 23 871 for at aktiviteten 
som vurderes tatt tilbake skal være lønnsom. 

Økonomisk effekt for HNT, pr DRG, ved å ta tilbake aktivitet fra private sykehus (tall i NOK): 

 

Her må det gjøres vurdering av kostnad for hver enkelt aktivitetstype man ønsker å ta tilbake, men 
med en gjennomsnittskostnad for HNT som kommentert i kapittel 3.2.2 skal det betydelig 
kostnadsreduksjon til for at det skal være lønnsomt å ta tilbake aktivitet fra private sykehus. 

I dagens modell er det usikkerhet om hva som skjer med inngåtte avtaler/budsjettpris i HMN dersom 
et eller flere foretak tar tilbake aktivitet. Blir avtaler endret løpende eller medfører reduksjon i 
forbruk høyere pris pr DRG? Se eksempel under: 

 

Budsjettgrunnlag 2022:

HMR HNT STO Pris pr DRG

Antall DRG 1 404               825               2 769               10 582        

HNT reduserer sitt forbruk med 400 DRG uten at budsjett endres:

HMR HNT STO Pris pr DRG

Antall DRG 1 404               425               2 769               11 502        
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3.2.4.2. Avtalespesialister 

Rammetrekk for beregnet behov og faktisk forbruk er for private avtalespesialister (somatikk) som 
følger for budsjett 2022: 

 

For somatikk har HNT et faktisk forbruk som ligger 7 MNOK eller 44% over beregnet behov.  

Dersom en avtalespesialist i HNT slutter og foretaket selv ønsker å ta tilbake aktiviteten, må en anta 
at totalt budsjettert nivå i HMN for private avtalespesialister blir redusert tilsvarende beløpet på 
avtalen med denne. Det er imidlertid ikke sånn at redusert budsjett i HMN knyttet til 
avtalespesialisten blir utbetalt i «ekstra» basisramme til HNT. 

Her vil beløpet som reduseres bli fordelt etter samme nøkkel mellom alle foretakene og effekten på 
redusert forbruk for HNT vil først få effekt to år etter at avtalespesialisten har sagt opp sin avtale.  

Forutsatt aktivitet innenfor beregnet behov, vil det kun være økonomisk lønnsomt å ta tilbake 
aktivitet fra private avtalespesialister dersom man kan gjøre dette til en kostnad pr DRG som er 
lavere enn 36 628 NOK. 

Økonomisk effekt for HNT, pr DRG, ved å ta tilbake aktivitet fra avtalespesialister, forutsatt at 
budsjettbeløp i HMN reduseres tilsvarende tidligere avtale med avtalespesialist (tall i NOK): 

 

Dette må vurderes innenfor hvert fagområde og i forhold til effekt bortfall av avtalen vil ha på 
budsjettprisen i HMN. Prosjektet har ikke fått tilgang til avtalene og kan ikke si noe mer konkret om 
dette. 

I tillegg til dette gjør prosjektet oppmerksom på at beregnet DRG for forbruk hos avtalespesialister 
beregnes med lik DRG-faktor (0,03589) for både somatikk og psykiatri i henhold til dagens metodikk. 
Tilsvarende er det kun spesialistkonsultasjoner som medregnes i beregningsgrunnlagene. HNT har 
den største andelen av konsultasjoner som ikke er hos spesialist av de tre foretakene i regionen i 
2020, både innenfor somatikk og psykiatri. 

3.2.4.3. Privat rehabilitering 

HNT har et rammetrekk knyttet til privat rehabilitering på 98 MNOK i inntektsrammen for 2022. 
Dette representerer 27,7% av det totale forbruket i HMN og er 30 MNOK høyere enn det som er 
beregnet forbruk ut fra behovet i befolkningen i opptaksområdet. HMN har estimert et DRG-forbruk 
innen privat rehabilitering som trekkes fra foretakene på 8 465 DRG i 2022. Dette gir en 
gjennomsnittspris pr beregnet DRG på 41 793 kroner. I tillegg til dette har HMN holdt tilbake 47,4 
MNOK i ramme til arbeidsrettet rehabilitering (ARR) som ikke deles ut til foretakene, og ikke trekkes i 
henhold til forventet forbruk, slik som for de andre private tjenestene. Til tross for dette inngår ARR 

Pasient behandles på privat sykehus Pasient behandles av HNT

Basisramme 23 871        Basisramme 23 871        

ISF-inntekt -               ISF-inntekt 23 871        

Rammetrekk 12 757-        Rammetrekk -               

Inntekt pr DRG 11 114        Inntekt pr DRG 47 742        

Marginalkostnad HNT -               Marginalkostnad HNT *) 36 628        

Resultateffekt pr DRG 11 114        Resultateffekt pr DRG 11 114        

*) Maksimal kostnad pr DRG for HNT dersom det skal være lønnsomt å ta tilbake aktivitet fra private avtalespesialister
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som en del av fordelingsnøkkelen på forbruket av rehabiliteringstjenester som fordeles ut og trekkes 
inn fra foretakene (de 8 465 DRG nevnt over).  

Med en beregnet DRG-sats som er så høy som 41 793 i gjennomsnitt, så kan det indikere at det er 
økonomisk gunstig å ta tilbake rehabiliteringsaktivitet, se beregning under: 

Økonomisk effekt for HNT, pr DRG, ved å ta tilbake aktivitet fra privat rehabilitering (tall i NOK): 

 

 

Men her er det flere andre forhold som må vektlegges i tillegg til vurderingen av gjennomsnittlig 
resultateffekt ved å ta tilbake aktivitet. DRG-satsen er et beregnet gjennomsnitt. Det er store 
variasjoner i pris pr opphold, se tabell: 

 

Ved vurdering om man skal ta tilbake aktivitet, så må kostnadene for å levere tjenestene vurderes ut 
fra type aktivitet (døgn/dag/poliklinikk) 

 Hva kan være årsakene til at HNT har et forbruk av private rehabiliteringstjenester som er 
44% høyere enn beregnet behov? 

o Samhandling med kommunene. Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 
(2017-2019)3 har hatt en klar målsetning om at mer av rehabiliteringsvirksomheten bør 
foregå i kommunene. Har vi lyktes med dette i vårt opptaksområde eller finansierer HNT 
aktivitet som er et kommunalt ansvar?4  

o Å ta tilbake pasientbehandling som ligger høyere enn beregnet behov vil i 
utgangspunktet ikke være faglig – eller økonomisk riktig prioritering. Dette må eventuelt 
begrunnes særskilt. 

 Vekting av poliklinikkopphold ligger lavt i dagens modell og det er antatt at denne muligens 
vil endres. Dette vil med dagens forbruk gi et økt forholdsmessig rammetrekk for HNT. 

 ARR finansieres direkte av ramme fra HMN i dagens modell, men her anses det sannsynlig at 
det kan komme endringer. HNT har et forbruk som ligger vesentlig over beregnet andel i 

                                                 
3 Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) 
4 Rapport IS-1947: «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på 

rehabiliteringsområdet». Helsedirektoratet, 2012 

Pasient behandles privat rehabilitering: Pasient behandles av HNT

Basisramme 23 871       Basisramme 23 871        

ISF-inntekt -             ISF-inntekt 23 871        

Rammetrekk 41 793-       Rammetrekk -               

Inntektsreduksjon pr DRG 17 922-       Inntekt pr DRG 47 742        

Marginalkostnad HNT -             Marginalkostnad HNT *) 65 664        

Resultateffekt pr DRG 17 922-       Resultateffekt pr DRG 17 922-        

*) Maksimal kostnad pr DRG for HNT dersom det skal være lønnsomt å ta tilbake aktivitet fra privat rehab

https://www.regjeringen.no/contentassets/d64fc8298e1e400fb7d33511b34cb382/no/sved/opptrappingsplanrehabilitering.pdf
https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2495595/IS-1947.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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regionen, noe som kan få effekter om hele rammen knyttet til privat rehabilitering deles ut 
for så å trekkes tilbake etter fordelingsnøkkel basert på beregnet forbruk. 

Med bakgrunn i dette, bør fokus være å kartlegge hvorfor HNT har et så høyt forbruk av 
rehabiliteringstjenester, mer enn å ta tilbake aktivitet for å snu pengestrømmer. For ytterligere 
beskrivelse av tema og mulighetsrom se «Tiltak 4» i kapittel 4.3 

 

3.2.5. Oppsummering pengestrømmer 

HNT har i budsjett 2022 følgende økonomiske effekter av estimert antall pasienter tilhørende HNT 
sitt opptaksområde som behandles av St. Olavs hospital(STO)/private pr DRG (tall i NOK): 

 

*) Forutsatt aktivitet innenfor beregnet behov, samt HMN budsjettramme/pris pr DRG uendret for bruk av 
private. 

Analysen viser at det er store variasjoner i økonomiske effekter ved å ta tilbake aktivitet fra St. Olavs 
hospital (STO) og private. I tillegg er det fortsatt uavklarte spørsmål vedørende effekter av endringer 
av inntektsmodellen for basisrammetrekk i HMN dersom HNT endrer sine pasientstrømmer. Et annet 
viktig moment er at det som hovedregel vil ta to år før effekter hensyntas i 
inntektsfordelingsmodellen (pasientstrømmer for 2020 er lagt til grunn for inntektsfordeling 2022). 

Alle økonomiske vurderinger av å ta tilbake aktivitet er avhengig av til hvilken kostnad HNT selv kan 
utføre tjenesten til. I tabellen under er det eksempler på dette, gitt ulike kostnader for å utføre 
tilsvarende behandling som vi tar tilbake i eget foretak: 

 

**** Dette vil typisk kunne være aktivitet tatt tilbake uten økte personalressurser og større investeringer 

I tillegg er økonomiske effekter i noen tilfeller avhengig av hvilken aktivitet som tas tilbake (eks; dag, 
døgn, poliklinikk innenfor rehabiliteringsområdet), samt om aktiviteten kan tas tilbake innenfor 
dagens kapasitet (for eksempel bemanning, areal og utstyr). 

Gjennomgangen viser at det totale spesialisthelsetjenesteforbruket i HNT sitt opptaksområde må 
ned, i tillegg til at det totale kostnadsnivået må reduseres vesentlig. Dersom foretaket ikke lykkes 

Resultateffekt ved å ta tilbake aktivitet fra STO/private

Gjeste-

pasienter 

STO

Private 

sykehus

Privat 

rehab

Avtale-

spes.

Kostnad pr DRG for aktivitet som skal tas tilbake er 57 310 NOK*) 1 416-       22 857-  8 354    20 682- 

Kostnad pr for aktivitet som skal tas tilbake er 47 742 NOK**) 8 152       13 289-  17 922  11 114- 

Kostnad pr DRG for aktivitet som skal tas tilbake er 42 968 NOK***) 12 926     8 515-     22 696  6 340-   

Kostnad pr DRG for aktivitet som skal tas tilbake er 23 871 NOK****) 32 023     10 582  41 793  12 757 

*) Kostnad pr DRG beregnet ut fra gjennomsnittlig kostnad pr DRG for HNT i 2019 i henhold til statistikk fra Helsedirektoratet tillagt prisvekst 

**) Kostnad lik enhetspris pr ISF-poeng i 2022

***) Kostnad lik 90% enhetspris pr ISF-poeng i 2022

****) Kostnad lik 50% enhetspris pr ISF-poeng i 2022 (tilsvarende aktivitetsinntekt pr DRG)
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med dette, vil det være krevende å oppnå økonomiske gevinster ved å ta tilbake aktivitet fra St Olavs 
hospital eller andre private aktører. 
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3.3. Intervju 

3.3.1. Innledning 

Henvisningspraksis er kartlagt gjennom intervju av 35 informanter, herav 20 fastleger, 4 brukere og 
11 sykehusleger. Både opptaksområdet for Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger er 
representert i utvalget av informanter. Intervjuene ble gjennomført i september og oktober 2021. 
Undersøkelsen er godkjent av Data Access Comittee (DAC), Helse Nord-Trøndelag HF.    

Formålet med undersøkelsen har vært å finne svar på:  
- Hva henvises ut fra foretaket? 
- Hvorfor henvises det til andre behandlingssteder enn HNT? 
- Hvordan kan vi sørge for at pasienter som vi har et tilbud til henvises lokalt? 

I de videre underkapitlene presenteres funn fra intervjuene.  

3.3.2. Fastleger 

Alle kommuner unntatt Frosta var representert i utvalget av fastleger. Det ble benyttet intervjuguide 
under intervjuene. Spørsmålene var ikke utsendt på forhånd og informantene fikk ikke presentert 
data om pasientstrømmer.  

Intervjuene belyste legenes henvisningspraksis. Videre ble legene spurt om hva de tenker er 
årsakene til pasientstrømmene ut av HNT basert på egne erfaringer og praksis, samt hva som kan 
gjøres for at henvisninger ut av HNT kan reduseres. Det ble også stilt spørsmål om hvilket inntrykk de 
har av behandlingstilbudet i HNT. 

Henvisningspraksis 

De fleste av informantene oppgir at de henviser mellom 5 og 20 % av pasientene til andre 
behandlingssteder enn HNT. Svarene indikerer at fastlegene som hører til Sykehuset Namsos 
henviser en lavere andel ut av HNT enn de som hører til Sykehuset Levanger. 

Figur 22 – Fagområder der pasientene henvises til andre enn HNT. Informantene kunne oppgi inntil tre fagområder (Kilde; 

Intervju). 
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Informantene ble bedt om å angi hvilke tre behandlingssteder de benytter hyppigst når de henviser 
utenfor HNT. Svarene fra informantene viser at det er St. Olavs hospital, private sykehus, 
avtalespesialister og bildediagnostikk som velges hyppigst, ofte når fastlegenes oppfatninger er at 
det aktuelle behandlingstilbudet ikke finnes i HNT. Andelen informanter som sier de velger privat 
rehabilitering og andre offentlige sykehus enn St. Olavs hospital er betydelig lavere. 

Informantene ble spurt om hvilke fagområder de oftest henviser til andre behandlingssteder enn 
HNT. Som Figur 22 viser så er de fleste av henvisningene til andre behandlingssteder innenfor 
fagområdene ortopedi, ØNH, hud, øye, revmatologi, bildediagnostikk og nevrologi.  

Årsaker til at henvisninger sendes til andre enn HNT 

Informantene ble spurt om årsaker til at de velger å henvise til annet behandlingssted.  

Figur 23 – Årsaker til hvorfor informantene sender pasientene til andre behandlingssteder enn HNT. Informantene kunne 

oppgi flere alternativer (kilde: Intervju). 

 

Når private institusjoner og avtalespesialister velges er årsakene som oftest kortere ventetid et annet 

sted, manglende tilbud innen fagområdet i HNT eller at det er for lang/komplisert reisevei. Når det 

gjelder valg av andre sykehus er den hyppigst nevnte årsaken at det er manglende tilbud innen 

fagområdet i HNT. Videre er årsaken kortere ventetid, samt at pasientens egne preferanser også er 

en viktig årsak. Svarene fra informantene kan indikere at valg av private institusjoner er mer 

sensitiv/påvirkbar av reisevei (tredje plass) enn ved valg av annet sykehus der reisevei er rangert som 

nummer fire.  

Få av informantene oppgir direkte at valg av private eller andre sykehus skyldes manglende 
informasjon om HNT sitt tilbud, tidligere gode erfaringer med andre sykehus eller tidligere dårlige 
erfaringer med HNT sitt tilbud. 

Inntrykk av HNT 

De fleste av informantene uttrykker at de er godt fornøyde med det 
somatiske helsefaglige tilbudet hos HNT. Flere av informantene mente 
det er fordeler med et mindre sykehus. Den helsefaglige kompetansen i 
HNT vurderes å være god.  
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Enkelte av informantene etterlyste mer helhetsvurdering, dette for å sikre at pasienten blir 
tilstrekkelig utredet første gang og ikke sendes frem og 
tilbake mellom fastlege og sykehus. Noen av 
informantene påpekte at flyten kan forbedres i enkelte 
pasientforløp.  

Ventetid var et tema som ble tatt opp av de fleste 
informantene, og det ble nevnt at HNT har for lang ventetid på enkelte områder, samt at den er 
uforutsigbar og varierende.  

Flere av informantene mente at psykiatrien er et område med forbedringspotensial. Andre 
forbedringsområder som ble nevnt var lokalisering av tilbud nærmere pasienten, bedre informasjon 
om kapasitet og tilbud, samt bedre kommunikasjon med pasientene (informasjon om når de får time 
og rettighet) og bedre kommunikasjon med fastlegene. 

 

Hvordan redusere omfanget av henvisninger som går til andre enn HNT? 

Godt helsefaglig tilbud og god kapasitet 

Informantene mener at fagfolkene som jobber i HNT er dyktige. Imidlertid 
påpekes det av flere at det mangler spesialister på enkelte områder. For å 
redusere omfanget av henvisninger som går til andre enn HNT sier 
informantene at det må være et stabilt fagtilbud og kapasitet må være på 
plass. Informantene sier også at de ønsker tilbud på enkelte områder som i dag mangler. 

 

Tett og god samhandling 

Informantene påpeker viktigheten av god samhandling, og de ønsker mer 
systematisk tilbakemelding fra sykehuset. Det sies også at dialogen må bli 
bedre mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. En av informantene 
mener at HNT må bli flinkere til å la et avslag følges av en anbefaling om 
hvordan kommunehelsetjeneste bør følge dette videre.  

 

Kort ventetid 

Stabil, kort ventetid er noe som de fleste informantene nevner som viktig for at de ikke skal sende 
henvisninger til andre enn HNT, her illustrert av et sitat fra en av informantene: “Vi vil helst henvise 
til det offentlige, men må ha relevant tilbud og konkurransedyktig ventetid”. Det påpekes fra noen at 
det må settes opp time umiddelbart etter besøk, og ikke sendes ut generelle brev om ventetid. En av 
informantene sa det ganske tydelig: “Slutt å sende brev som sier du får time innen seks måneder når 
du egentlig får om tre uker.” 

Informasjon om tilbudene 

Informantene savner informasjon om tilbudet i HNT, og en av 

informantene sier at det er vanskelig å ha oversikt over relevant 

kapasitet i sykehusene. Det påpekes at informasjon til fastleger må bli 

spesifikk og målrettet på fagtilbud og kapasitet. 
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Omdømme 

Informantene mener det må gis informasjon til pasienter og til 
befolkningen om at HNT sitt tilbud er like godt som tilbudet ved St. Olavs 
hospital: “Befolkningen må ha tillit til sykehuset. Hvis du har hørt om en 
dårlig erfaring, spres det og du vil henvises til Trondheim.” En av 
informantene mener at HNT må dra nytte av det lokale, og at pasientene 
vil få tett og nær oppfølging - de vil føle seg sett.  

 

3.3.3. Brukerrepresentanter 

Informantene sa de stort sett er fornøyde med behandlingstilbudet i HNT. Det ble påpekt at det kan 
være en fordel å tilhøre et mindre sykehus på grunn av nærhet og mindre forhold. På den annen side 
kan det være en ulempe å bli behandlet av helsepersonell man kjenner. Det ble sagt at lang ventetid 
er et problem. På spørsmål om hva som skal til for å snu pasientstrømmer, nevnes følgende: 

 

 

3.3.4. Sykehusleger 

Det er gjennomført samtaler med sykehusleger innenfor fagene ortopedi, gastrokirurgi, urologi, 
kardiologi, pediatri, gynekologi, privat rehabilitering, ØNH, øye. Før intervjuene fant sted ble 
pasientstrømmene for det aktuelle fagområdet gjennomgått med leger innenfor de enkelte fagene. 

Pasientstrømmer 

Informantene sier at de ikke er overrasket over tallene som fremkommer i oversiktene over 
pasientstrømmene. Flere mener at tallene som viser hva som henvises til andre enn HNT er høye, og 
de mener at dette bør det kunne gjøres noe med. Informantene sier det er nyttig å få innsikt i 
pasientstrømmene, og de ønsker seg mer detaljkunnskap innen sitt fagområde.   

De fleste informantene mener pasientstrømmene fra HNT til St. Olavs i stor grad skyldes fastsatte 
faglige retningslinjer for samarbeid som er gitt i HMN og fagmiljøene. Av andre årsaker nevnes 
mangel på kapasitet, kompetanse eller utstyr. Videre sier informantene at det av og til er behov for 
en fornyet vurdering fra andre fagpersoner.  

Når det gjelder henvisning til private sykehus, mener informantene at det meste av disse 
henvisningene ikke burde gått til private sykehus der HNT har eget tilbud. Enkelte informanter lurer 
på hvorfor fastlegene henviser som de gjør, og hvorfor ikke St. Olavs hospital henviser tilbake i de 
tilfeller der HNT har et tilbud.  
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Fritt sykehusvalg 

Informantene ble spurt om hva de tror er viktigste årsak til at elektive pasienter benytter seg av fritt 
sykehusvalg. De svarer at de tror at pasienten velger bort HNT på grunn av:   

1) Ventetid 

2) Pasientens egne preferanser 

3) Reisevei 

Informantene la lite vekt på at manglende informasjon om tilbud kunne være en medvirkende årsak.  

Hvordan redusere omfang av henvisninger som går til andre enn HNT 

De fleste av informantene mente HNT må ha mer kapasitet og tilstrekkelig bemanning. Informasjon 
om ventetid skal formidles slik at det ikke henvises ut av foretaket innenfor fagområder der vi har 
konkurransedyktige ventetider. I tillegg ble omdømmebygging nevnt som et mulig tiltak. 
Informantene påpeker at fastleger må være trygge på at kompetansen i HNT er god. Videre ble det 
sagt at kontakten mellom sykehus og fastleger må settes i system.  

 Forslagene som kom frem under intervjuene var som følger: 

- Synliggjøre kompetansen i HNT og vise at den er like god eller bedre enn andre tilbydere 

- Bedre og mer regelmessig kontakt med primærhelsetjenesten 

- Rette oppmerksomheten mot fastlegene og gjøre kjent HNT sitt tilbud 

- Opplyse om kompetanse og kapasitet både i Levanger og i Namsos 

Utnyttelse av den lokale kompetansen og kapasiteten, mer samhandling mellom sykehusene  

Det ble stilt spørsmål om hva som kan gjøres for å utnytte den lokale kompetansen og kapasiteten 
bedre, samt om mer samhandling mellom de to sykehusene kan være en del av løsningen. 

Informantene mente samarbeidet mellom de to sykehusene fungerte godt i det daglige. Samtidig 
kom det frem at mange ikke vet nok om sine kolleger og deres arbeidshverdag på det sykehuset de 
ikke selv tilhører. 

Det ble påpekt at begge sykehusene kan ha utfordringer med å rekruttere spesialister. Innenfor 
enkelte fagområder kan det være flere vikarer, noe som utfordrer kontinuiteten i samarbeidet. Et 
annet forhold som ble nevnt av enkelte var at det er utfordrende å drive på to steder og det å dele 
ressurser. Informantene legger stor vekt på det å opprettholde kompetanse, og at vi må rekruttere 
og utdanne flere. Samhandling blir løftet frem som et viktig verktøy, både for å utnytte kompetanse 
og fagmiljø, samt utnytte ressursene bedre. Det ble nevnt at samhandling kunne bidra til at vi kan 
fordele pasientene mellom de to sykehusene mer optimalt. 
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3.4. Omdømmeundersøkelsen 

Omdømmeundersøkelsen ble gjennomført i regi av Helse Midt-Norges perioden september-oktober 
20215. Undersøkelsen innbefattet 3000 innbyggere over 18 år i Helse Midt-Norges opptaksområde, 
hvorav 552 av respondentene var fra HNT sitt opptaksområde.  

Undersøkelsen viser at HNT har et godt omdømme. Resultatene ligger på de fleste områder i 
kategorien «Meget godt resultat», noe under St. Olavs og noe over Helse Møre og Romsdal.   

Tilfredshet med det samlede sykehustilbudet  

 

For Helse Nord-Trøndelag er det totalt sett 
er et fremragende resultat for tilfredsheten 
med det samlede sykehustilbudet der en bor 
(81 av 100). 

Det er noe høyere skår for opptaksområdet 
til Sykehuset Levanger enn for 
opptaksområdet til Sykehuset Namsos, men 
ikke signifikant forskjell (resultatene er 
henholdsvis fremragende og meget godt). 

 

Tiltro til at man får nødvendig behandling ved sykdom eller skade 

 

Snittet på 83 tyder på at befolkningen i 
gjennomsnitt har svært stor tiltro til at de vil 
få behandlingen de trender dersom de 
skulle bli syk eller skadet og få behov for 
sykehusbehandling. 

Det er fremragende resultater for begge 
opptaksområdene. 

 

  

                                                 
5 Rapport fra Omdømmeundersøkelsen, 15. oktober 2021. 

https://ekstranett.helse-midt.no/1001/Sakspapirer/sak%2092-21%20vedlegg%20Rapport%20fra%20omd%C3%B8mmeunders%C3%B8kelse%202021.pdf
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Valg av sykehus for behandling – Hva er viktigst? 

 

Resultatene viser tydelig at god helsefaglig kompetanse er den faktoren som flest respondenter 
vurderer som viktig dersom de skulle velge et sykehus for behandling. 8 av 10 svarer at dette er 
svært viktig.  

Drøyt 6 av 10 respondenter mener det er svært viktig med gode erfaringer fra tidligere behandling.  

6 av 10 svarer at det er svært viktig med tilstrekkelig og tilgjengelig informasjon om 
behandlingstilbudet, og at det er kort ventetid.  

Litt under halvparten svarer at det er svært viktig at de har fått råd eller anbefaling av fastlegen. 

Drøyt 4 av 10 oppgir at reisevei er svært viktig.  

Råd eller anbefaling fra andre enn fastlegen vurderes i mindre grad som viktig. 
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4. Analyse og tiltak 

4.1. Oppsummering/analyse av intervju og omdømmeundersøkelsen 
Det har fremkommet mye informasjon og gode innspill gjennom de 35 intervjuene i regi av 
prosjektet, samt omdømmeundersøkelsen med svar fra 552 innbyggere i Nord-Trøndelag. Det er 
gjennomgående gode resultater fra omdømmeundersøkelsen, og intervju viser at fastleger og 
brukere stort sett er fornøyd med det somatiske helsefaglige tilbudet hos HNT. Oppsummert så viser 
intervju av fastleger, brukere og sykehusleger at det er et forbedringspotensial når det gjelder 
samarbeid, ventetid, informasjon om kapasitet og tilbud, samt at det bør jobbes med 
omdømmebygging.  

Nesten ingen av fastlegene oppga manglende informasjon om HNT sitt tilbud som årsak til at de 
valgte andre enn HNT (Figur 23). Derimot oppga de fleste fastleger at en av årsakene til at de 
henviste til andre enn HNT var manglende tilbud innen fagområdet i HNT HF. Det fagområdet som 
fastlegene oppgir at de oftest henviser til andre enn HNT er ortopedi (Figur 22). Dette er et paradoks 
når HNT har god kapasitet og et solid fagmiljø innen ortopedi ved begge sykehus. Dette kan peke på 
viktigheten at HNT bør bli bedre på informasjon om det tilbudet vi har.  

Sykehuslegene gir uttrykk for at de er klar over at mange av pasientene henvises til andre enn HNT. 
Flere mener at vi bør behandle en god del av disse selv. Fremvisning av fakta rundt pasientstrømmer 
ble godt mottatt av sykehuslegene, og de satte pris på fakta og diskusjon. Man ser at kunnskap gir 
bevisstgjøring som igjen vil gi mulighet til endring. Sykehuslegene mente at pasientene velger bort 
HNT på grunn av ventetid, pasientens egne preferanser og reisevei. Dette er ikke helt i samsvar med 
hva innbyggerne mener. Omdømmeundersøkelsen viser at god helsefaglig kompetanse er den 
faktoren som flest respondenter vurderer som viktig dersom de skulle velge et sykehus for 
behandling. Ventetid kommer på fjerdeplass, og reisevei vektes som den 6. viktigste faktoren i valg 
av sykehus.  

Ved behandling hos avtalespesialister kan man anta at det som oftest er konsultasjoner med kort 
varighet, og at betydningen av kort reiseavstand betyr mer enn ved undersøkelser og behandlinger 
av lengre varighet. Det er tydelig at for pasienter ved større inngrep er det akseptabelt med lang 
reisevei, mens for mindre inngrep hadde det vært en fordel med tilbud lokalt. 

Mange av de forbedringsforslagene foreslått av sykehuslegene samsvarer med innspillene fra 
fastlegene. Sykehuslegenes forbedringsforslag går på synliggjøring av kompetanse, tilbud og 
kapasitet, samt bedre og mer regelmessig kontakt med primærhelsetjenesten. 

 

4.2. Analyse av pasientstrømmer  

I en tidlig fase av prosjektet ble fagområdene med de største pasientstrømmene til henholdsvis St. 
Olavs hospital og private aktører identifisert. Arbeidsgruppen og prosjektgruppen ble satt sammen 
slik at disse fagområder ble representert med både spesialist- og lederkompetanse. Arbeidsgruppen 
har deltatt i analysen av pasientstrømmer og utforming av tiltak for å lykkes med endring av 
henvisningspraksis, i det sistnevnte sammen med brukerrepresentanter og deltagere fra 
primærhelsetjenesten.  
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Hensikten med gjennomgangen av datamateriale er todelt: 

 Sentrale fagpersoner ble kjent med pasientstrømmer innen eget fagområde. Dette for å kunne 
bidra til faktabasert og mer konkret tiltaksforslag for å endre påvirke pasientstrømmer 

 Basert på tilgjengelig informasjon kunne identifisere det pasient/DRG volumet som kan tas 
tilbake, ut fra et faglig perspektiv, til eget foretak. Denne vurderingen tok ikke hensyn til 
kapasitet, befolkningens forventede behov, aktuelt behandlingstilbud og evt. funksjonsfordeling 
innad i eget foretak 

 

Begrensninger:  

 Oppholdene er sortert til DRG (diagnoserelaterte grupper) i HMN sin database. Dvs. diagnoser 
ihht. ICD 10 kodeverk og prosedyrekoder er ikke umiddelbart tilgjengelige for vår analyse. Noen 
DRG-er er svært snevert definert, andre favner bredt. DRG navnene er veiledende for innholdet 
og ikke nødvendigvis fullt dekkende. Derfor var det nødvendig å identifisere ICD 10 diagnoser og 
prosedyrekoder i enkelte tilfeller, der DRG gruppen representerte et større volum og DRG navnet 
ikke var beskrivende nok. Dette var en krevende oppgave, og vi har tilstrebet en balanse mellom 
ressursbruk og nøyaktighet i estimatene 

 

 DRG gruppene ble selektert til fagområde/spesialitet ut fra henvisningsperiode og HDG        
(hoveddiagnose) noe som førte til at vi har “mistet” noen DRG-grupper i analysen, samtidig har vi 
fått et datamateriale som var oversiktlig og uten “støy” fra DRG som ikke var relevante for 
aktuelt fagområde. Etter analysen av fagområdene har den komplette listen med alle DRG 
grupper (uselektert på fagområde) blitt gjennomgått for å sikre at alle vesentlige DRG grupper 
har blitt fanget opp. Dette førte til en mindre korreksjon av den opprinnelige analysen 
gjennomført av spesialister på fagområdene: gastrokirurgi og hematologi. 

Tabell 14 – Fagområder der pasientstrømmene til St. Olavs hospital (STO) er størst. Opphold og DRG er selektert ut fra 

henvisningsperiode og HDG til fagområder. 2020. 

Fagområde 
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Ortopedi 26 839 21 417 2 658 76% 24% 6 189 741 

Gynekologi & føde 15 954 13 343 2 500 87% 13% 2 433 536 

Øye 13 249 10 367 3 416 89% 11% 975 332 

ØNH 10 830 8 002 1 650 87% 13% 905 366 

Pediatri 10 219 8 629 1 426 86% 14% 2 572 594 

Nevrologi 7 947 6 239 1 542 94% 6% 1 087 213 

Kardiologi 6 741 4 935 1 633 62% 38% 2 684 1.567 

Gastrokirurgi 6 695 5 350 857 80% 20% 2 785 539 

Revmatologi 5 783 4 815 893   494 142 

Urologi 5 428 4 107 1 088 73% 27% 1 125 328 
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I databasen til HMN ble det gjennomført en “grovsortering” slik at diagnosegrupper (DRG) ble 
tilordnet til “regionsykehus” og “ikke regionsykehus” DRG. DRG’er der mer enn 90% av oppholdene 
er registret utenfor lokalsykehuset ble definert som “regionssykehus DRG”.  
Basert på denne “metodikken” har vi kommet fram til at 6 565, 18% av alle oppholdene, samt 
helsehjelp tilsvarende 3 981, det vil si 41% av alle DRG poengene er “regionsykehus oppgaver”.  

 

 Totalt  
St. Olavs hospital 

“Regionsykehus” 
opphold og DRG 

“Ikke regionsykehus” 
opphold og DRG 

Opphold 36 381 6 565 29 816 

DRG 9 772 3 981 5 791 

 

Dette betyr imidlertid ikke at resten kan tilbakeføres ut fra et faglig perspektiv. Vi vet at selv om det 
er mindre enn 90% av oppholdene som skjer ved universitetssykehuset, så er det en faglig grunn til 
at enkelte pasienter innen en bestemt diagnosegruppe (DRG), må til St. Olavs hospital. Analysen av 
pasientstrøm, i samarbeid med spesialistene, har estimert følgende DRG volum, som ut fra et faglig 
ståsted, kan tas tilbake fra St. Olavs hospital til HNT:  

Tabell 15 – Oversikt over DRG volum som potensielt kan tas tilbake fra St. Olavs hospital og private til HNT. 

Fagområde DRG poeng STO  
(dagens situasjon) 

DRG poeng; potensielt 
HNT kan ta fra STO 

DRG poeng; potensielt HNT 
kan ta fra private sykehus 

Gynekologi & føde 536 ca. 70  

Barn 594 ca 80  

Ortopedi 741 ca. 270 1) ca. 400 

Urologi 328 ca. 60 ca. 20 

Gastrokirurgi 539 ca. 100 ca. 60 

Kardiologi 1 567 Minimalt 2)  

Nevrologi 213 120 3)  

Hematologi   Ca. 20 4)  

Onkologi  Minimalt 4)  

Revmatologi 142 ca. 30  

ØNH 366 ca. 50 ca. 80 

Øye 332 ca. 50 ca. 20 

SUM 5 358 Ca 850 Ca 580 
 

1) En del protesekirurgi, hofte og kne 
2) Muligens noen pacemaker-implantasjoner som kan tilbake lokalt, men resten må til St. Olavs hospital 
3) 90% av de oppholdene er fra Levanger sitt opptaksområde 
4) Pasienter fra Namsos med lymfom og ikke-akutt leukemi 
5) Erfaringen er at det som kan sendes tilbake til HNT er sendt tilbake 
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Om vi tar utgangspunkt i at HNT selv kan levere identifisert aktivitet tilsvarende 850 DRG poeng, så 
kan foretaket forvente følgende økonomisk effekt basert på prinsipper presentert i kapittel 3.2. 

Tabell 16 – Potensielle økonomiske effekter beregnet ved forskjellige kostnadsnivå. 

Kostnad per DRG  Resultateffekt ved å ta tilbake behandling = 850 DRG poeng  

HNT sin gjennomsnittskostnad 
per DRG i 2022 = 57 310 NOK*  

-1 416 x 850 DRG poeng = - 1 203 600  

Kostnad per DRG enhetspris  

= 47 742**  

8 152 x 850 DRG poeng = 6 929 200  

Kostnad per 50% DRG enhetspris  

= 23 871***  

32 023 x 850 DRG poeng = 27 219 550  

* Kostnad pr DRG beregnet ut fra gjennomsnittlig kostnad pr DRG for 
HNT i 2019 i henhold til statistikk fra Helsedirektoratet tillagt prisvekst for 2020, 2021, 2022    
** Kostnad per DRG lagt på nivå av ISF refusjon i 2022  
*** Dette vil typisk kunne være aktivitet tatt tilbake uten økte personalressurser og større investeringer. 

 
Pasienter som behandles ved de private sykehusene som HMN har avtale med, representerer 
diagnoser som ut fra et faglig perspektiv i sin helhet kan behandles ved lokalsykehusene. 
Spesialistene i arbeidsgruppen har fokusert på fagområdene: ortopedi, gastrokirurgi, urologi og ØNH, 
og definert konsultasjoner/behandlinger totalt tilsvarende 580 DRG poeng som potensielt kan tilbys i 
eget foretak innen disse fagene. 
 
Følgende tabell viser potensielle økonomiske effekter ved å ta tilbake denne aktiviteten, beregnet 
ved forskjellige kostnadsnivåer, basert på de prinsippene som er beskrevet i kapittel 3.2. 

Tabell 17 - Potensielle økonomiske effekter beregnet ved forskjellige kostnadsnivå. 

Kostnad per DRG  Resultateffekt ved å ta tilbake behandling =580 DRG poeng  

HNT sin gjennomsnittskostnad 
per DRG i 2022 = 57 310 NOK*  

-22 875 x 580 DRG poeng = - 13 257 060  

Kostnad per DRG enhetspris  

= 47 742**  

-13 289 x 580 DRG poeng = -7 707 620  

Kostnad per 50% DRG enhetspris  

= 23 871***  

10 582 x 580 DRG poeng = 6 137 560  

 
Kostnad pr DRG beregnet ut fra gjennomsnittlig kostnad pr DRG for 
HNT i 2019 i henhold til statistikk fra Helsedirektoratet tillagt prisvekst for 2020, 2021, 2022    
** Kostnad per DRG lagt på nivå av ISF refusjon i 2022  
*** Dette vil typisk kunne være aktivitet tatt tilbake uten økte personalressurser og større investeringer. 

 

Oppsummering: Ved gjennomgang av pasientstrømmene til St. Olavs hospital og til de private 
sykehusene, sortert på diagnoserelaterte grupper, har arbeidsgruppen identifisert 
konsultasjoner/behandlinger tilsvarende 1 430 DRG poeng som ut fra en faglig vurdering potensielt 
kan tas tilbake til eget foretak. Den største gruppen er ortopedi målt i DRG poeng.  
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4.3. Tiltaksliste for gevinstrealisering basert på funn og kartlegging 

Gjennom prosjektets arbeid er det utarbeidet et omfattende datagrunnlag. Det har kommet mange 
gode innspill gjennom intervju, fra omdømmeundersøkelsen og fra workshop. Dette er et godt 
grunnlag for utforming av forslag på målrettede tiltak for å kunne påvirke pasientstrømmene, samt 
bedre samhandling med både primær- og spesialisthelsetjenesten.  

I dette kapittelet presenteres forslag på tiltak.  

 

Tiltak 1: Ventetid 

Begrunnelse 

Ventetid er et meget viktig tema som løftes frem både av fastleger og pasientene.  

I HMN sin omdømmeundersøkelse anga 87 prosent av respondentene at “kort ventetid” var enten 
svært viktig eller meget viktig for valg av sykehus for behandling.  

Fra fastlegene oppgis “kortere ventetid” som primærårsak for henvisning til privat aktør og som 
nest vanligste årsak for henvisning til annet sykehus. Fastlegene anga også tydelig at det ikke bare 
er ventetidens lengde som er sentralt, men også stabiliteten og at de får god og regelmessig 
oppdatert informasjon om fagområdenes ventelister.  

En konkurransedyktig ventetid vurderes å være helt sentralt for å kunne reversere 
pasientstrømmene til både private aktører og andre sykehus. 

Utførelse 

1. Informasjon om aktuelle ventetider for fagområder der HNT har tilbud må sendes i brevs 
form til fastleger i HNT sitt opptaksområde. Dette samsvarer med metodikk Aleris 
benytter, og som fastlegene angir som positivt. 

2. HNT må utforme informasjonssider som kan vises via skjerm på fastlegenes venterom. 
Dette er en mediekanal som ofte benyttes av andre aktører i dag, men ikke av HNT. Både 
fastleger og sykehuslegene var positiv til dette, men understreket at budskapet ikke skal 
være behovsskapende, men objektiv informasjon om kapasitet og ventetider. 

3. Det må jobbes aktivt med ventetidenes lengde, særlig for fagområder med høye DRG 
poeng og som potensielt kan tas tilbake fra private og andre sykehus (Tabell 15). Effekten 
av eventuelt kapasitetsøkning og/eller bedre utnyttelse av kapasitet på tvers i HNT, bør 
særskilt vurderes for disse fagområder. 

4. Ventelistene bør være under oppfølging, og trender med negativ utvikling må identifiseres 
raskt. Det må settes inn korrigerende tiltak før lang ventetid påvirker henvisningspraksisen 
til fastlegene. Sekundært bør man kommunisere en forventing om endret ventetid slik at 
fastlegene har tilgang til regelmessig og oppdatert ventelisteinformasjon (punkt 1). 

5. Helseplattformen bør gi muligheter for å koble helsenorge.no sine ventetider til 
henvisning-applikasjonen i Epic-systemet, slik at pasienter og fastleger automatisk får 
informasjon i forbindelse med utfylling av henvisning om aktuelle ventetider. 
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Tiltak 2: God informasjon 

Begrunnelse 

God informasjon er et bredt tema som her sorteres i to kategorier; A) informasjon til de som 
henviser og B) informasjon til pasienter. I HMN sin omdømmeundersøkelse oppga hele 90 prosent 
av respondentene at “Tilstrekkelig informasjon om behandlingstilbudet” var enten svært eller 
meget viktig for valg av sykehus for behandling.  

Spesialisthelsetjenesten skal innen 10 virkedager sende informasjon til pasienten om hvorvidt hen 
har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten eller ikke. Det er 
utarbeidet nasjonale maler for informasjonsbrev til pasientene. Det viser seg at flere pasienter 
misforstår informasjon i brevet hvor det opplyses både om frist for start helsehjelp og konkret 
oppmøtetidspunkt. Sjansen for misforståelse er størst når det ikke oppgis konkret dato for 
oppmøte, men at det settes et ukenummer. Ukenummer settes som regel den siste uka innen 
juridiske fristen. Ifølge fastlegene kan denne misforståelsen føre til at pasienten ønsker henvisning 
til privat tjenesteleverandør.  

God informasjon ble også løftet frem av fastlegene under intervjuene. Det synes som om både 
informasjon om kapasitet og type tilbud (hva HNT faktisk kan utføre på sine sykehus) har stort 
potensiale for forbedring. Et tydelig ønske fra fastlegene var at avslag på henvisninger også må 
inneholde råd om videre oppfølgning i primærhelsetjenesten. I de tilfeller hvor HNT gir manglende 
veiledning i avslag på henvisninger, kan dette medføre et nytt forsøk eller at fremtidige 
henvisninger for andre pasienter sendes til private aktører. 

Utførelse 

A) Pasienter 

1. Gjennomgang av informasjon om alle fagområder på HNT.no med vektlegging på hyppig 
utførte inngrep og prosedyrer. Som minimum må det være tilsvarende kvalitet som 
informasjon på St. Olavs hospital og HMR sine nettsider. 

2. Link til aktuell ventetid på HelseNorge.no for alle fagområder på HNTs hjemmeside. Denne 
informasjonen må til enhver tid være oppdatert.  

3. Aktiv bruk av HNT sin sosiale mediekanal og lokalmedia for informasjon om tilbud, 
ventetider og generelt positive nyheter (utstyrsanskaffelser, forskning, kvalitet med mer). 
Aktiv og positiv bygging av HNT sitt omdømme. 

4. Målrettet arbeid mot at pasient skal få rettighetsvurdering og konkret time til 
utredning/inngrep i samme brevforsendelse. 

5. Polikliniske vurderinger som medfører at pasient skal videre til operativt inngrep, bør 
medføre at det gis time/dato for aktuelle inngrep før pasient forlater sykehuset. 

 

B) Henvisende instans 

1. Regelmessig infobrev til fastleger rundt tilgjengelige tjenestetilbud i HNT (inkludert nedre 
aldersgrenser hvor aktuelt). 

2. Oppdatert informasjon om tjenestetilbud på HNT sine nettsider. 

3. Lett tilgjengelig link på HNT sine nettsider til HelseNorge.no (tilsvarende punkt 2) 

4. Omdømmebygging ved inkludering av utvalgte positive nyheter i både sosiale media, men 
også månedlig infobrev. 

5. Ved avslag på henvisning bør det alltid tilstrebes at denne følges med konkrete råd og 
anbefalinger for videre oppfølgning i primærhelsetjenesten samt evt. anbefaling for re-
henvisning. Dette vil også skape mer helhetlige pasientforløp for pasienter som er utredet, 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/prioritering-i-helsetjenesten/brevmaler-for-helseforetakenes-pasientbrev
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men med normale funn. Denne type kvalitet i samhandling med HNT verdsettes av de som 
henviser. 

6. Samarbeid med primærhelsetjenesten for videreutvikling av standardiserte 
henvisningstekster til de ulike fagområdene i HNT. 

7. Økt fokus på videre råd og tiltak i epikriser etter opphold og utredninger i HNT 

 

Tiltak 3: Samarbeid med St. Olavs hospital 

Begrunnelse 

Med sin sentrale beliggenhet og positive omdømme som universitetssykehus utfører St. Olavs 
hospital et stort antall elektive utredninger og inngrep på pasienter i HNT sitt opptaksområde. En 
del av disse kunne vært utført på lokalsykehuset. Samtidig vil en tilbakeføring av 
lokalsykehuspasienter fra St. Olavs hospital bidra til å avlaste regionssykehusets belegg.  

Det foreligger en rekke formelle vedtak som spesifikt angir at St. Olavs hospital i større grad skal 
tilrettelegge for at lokalpasientene behandles lokalt hvor dette er naturlig. Fastlegene angir at de 
primært henviser til St. Olavs hospital når de henviser til andre enn HNT, og sekundært så henviser 
de til private sykehus.  

Tilbakemeldinger særlig under workshopen pekte på et mulighetsrom ved direkte kommunikasjon 
med St. Olavs hospital for spesifikke fagområder og da i to parallelle spor; faglinjen og lederlinjen. 
Dette har for eksempel vært benyttet som en meget vellykket metodikk for fedmekirurgi ved 
Sykehuset Namsos. Da bevisstgjøres fagmiljøene på St. Olavs hospital om eksisterende avtaler, 
men også at kapasitet, kvalitet og tilbud eksisterer i HNT, noe som kan bidra til en delvis snudd 
pasientstrøm. 

Utførelse 

Konkretisering av formelle vedtak og intensjoner mellom St. Olavs hospital og HNT. 

1. Fagspesifikk kommunikasjon med fagmiljø St. Olavs hospital 

a. Informere om HNT sitt tilbud 

b. Informere om HNT sin ventetid (som ofte er kortere enn St. Olavs hospital) 

c. Informere om HNT sine ambisjoner for utvikling av fagmiljø og robusthet 

2. Kommunikasjon på ledernivå St. Olavs hospital 

a. Klinikkvise formaliserte avtaler med forankring i eksisterende styrevedtak og avtaler i 
HMN 

b. Etablering av samarbeidsavtaler og periodevis statusrapportering i aktuelle 
fagledernettverk 
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Tiltak 4: Forbedringer internt i HNT 

Begrunnelse 

Gjennom prosjektet har det fremkommet en rekke spesifikke tiltak for HNT. Dette er tiltak som går 
på bedre samhandling både eksternt og internt i HNT, men også på lokalisering av tjenestetilbud.  

I HMN sin omdømmeundersøkelse var “Reisevei” oppgitt av 70 prosent som svært eller meget 
viktig for valg av sykehus. Dette er allikevel noe lavere enn både “Tilstrekkelig informasjon” og 
“Ventetid” som i tiltak angitt over. Samtidig har prosjektgruppen inntrykk av at det er større 
aksept for reise for én enkelt operasjon enn for poliklinisk utredning og oppfølgning. Under 
intervjuene av fastlegene oppga de reisevei på 4. plass over årsaker til henvisning til annet 
sykehus, og reisevei var på en 3. plass som årsak for henvisning til privat aktør. 

Utførelse 

1. HNT bør sikre lokal tilstedeværelse ved begge sykehus av poliklinisk utredning/oppfølgning 
innen fagområder med høy poliklinisk aktivitet som ØNH og øye. 

2. Miljø som utfører operative inngrep ved kun ett sykehus bør aktivt jobbe med å beholde 
pasienter i eget foretak. Sekundært bør det konsekvensvurderes å opprette operativt tilbud 
på begge sykehus. I forkant anbefales en målrettet undersøkelse av aktuell pasientgruppe for 
å evaluere effekten av reisevei. 

3. Konkret samarbeid på tvers av våre to sykehus. 

a. Det bør aktivt legges til rette for mulighet for gjensidig hospitering og ambulering 
mellom våre to sykehus. 

b. Det bør arbeides mer aktivt for engasjement og deltakelse under faste møtepunkt, 
herunder interne på tvers av sykehus, men også eksterne med deltakelse av fastleger. 
Flere av disse eksisterer, men både intervju og workshop anga at det er betydelig 
potensiale for forbedring her. 

4. Kontinuitet på behandlersiden. 

a. Som et overordnet mål for pasientlogistikk er det ønskelig at pasientene må forholde 
seg til færrest ulike behandlere. Dette har også et praktisk element hvor ulike 
oppfatninger av indikasjon kan medføre strykning på operasjonsdagen med tap av 
inntekt og stor frustrasjon hos pasienter. 

5. Beslutningsstøtte (konfereringsmulighet) for fastleger. 

a. Bedrer samhandling og gir også mulighet for direkte påvirkning av pasientstrøm for 
tvilstilfeller som ofte henvises til private aktører. 

6. Kommunikasjon rundt behandlingstilbud og kapasitet må også kommuniseres internt. Det 
eksisteres også manglende kunnskap om HNT sitt eget tilbud internt i organisasjonen og 
kanskje særlig manglende kunnskap om nedre aldersgrenser for ulike typer utredninger og 
inngrep. 

7. Henvisningskontroll. 

a. Det bør vurderes om den primære rettighetsvurdering for henvisninger til 
private/avtalespesialister for HNT sine pasienter skal utføres av HNT, som også betaler 
for tjenesten. Dette må i så fall løftes inn til HMN for behandling. Selv om dette tiltaket 
fremkom tydelig under både intervjuer og workshop er det nok omdiskutert på grunn 
av at det vil medføre ressursbruk på rettighetsvurderingene. 

b. Som et innledende tiltak foreslås i første omgang målrettet mot konkrete 
pasientstrømmer som arbeidsrettede tiltak i privat rehabilitering og 
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rehabiliteringstilbudet til fedmepasienter (nærmere beskrivelse ved “Privat 
rehabilitering” under). 

 

 

Tiltak 5: Privat rehabilitering 

Begrunnelse 

HMN har inngått avtaler om tverrfaglig spesialisert rehabilitering med 13 private institusjoner. 
Regional vurderingsenhet for privat rehabilitering (RVE Midt) er lokalisert i HNT, Sykehuset 
Levanger. Organisatorisk er RVE Midt en seksjon i Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, 
Klinikk for medisin og rehabilitering. Fritt behandlingsvalg gjør at RVE Midt gjør 
rettighetsvurderinger for tilbud både i egen og i andre helseregioner.   

For tiden gjøres rettighetsvurderinger for de fleste henvisninger fra både primærhelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten av RVE Midt. De to viktigste unntakene til dette er henvisninger til 
Arbeidsrettet rehabilitering (ARR), og rehabilitering i forbindelse med overvekt i de private 
rehabiliteringsinstitusjonene. Disse henvisningene vurderes henholdsvis av institusjonene selv, og 
av overvekts-/fedmepoliklinikkene. RVE Midt gjør ikke rettighetsvurderinger for inneliggende 
pasienter i forløp fra sengeposter til private rehabiliteringsinstitusjoner, men henvisningene fra 
HNT registreres av RVE Midt. 

Omfanget av bruk av private rehabiliteringsinstitusjoners tilbud er avhengig av flere faktorer, blant 
annet avtalene som Helse Midt-Norge inngår med institusjonene, hvor henvisningene blir 
rettighetsvurdert og hvilket utrednings-, behandlings- og rehabiliteringstilbud som er etablert i 
spesialisthelsetjenesten i sykehusene og kommunene.  

For mange tilstander og diagnoser er det ikke retningslinjer for når utredning, behandling og/eller 
rehabilitering er indisert, og hvor i helsetjenesten tilbudet skal gis. I mange tilfeller ville tilbud om 
utredning/avklaring i spesialisthelsetjenesten kunne gi avslag på privat rehabilitering i institusjon. 

Avklaring er det primære ønsket for mange pasienter som henvises med muskel- og skjelettplager 
og arbeid som fokus. ttes med tidlig og lite omfattende poliklinisk utredning. Det bør vurderes om 

omfattende rehabilitering kan erstattes med et mindre ressurskrevende utredningstilbud. 

I kapittel 3.1.6. har vi beskrevet pasientstrømmen til tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Tallene 
viser at forbruket av både privat, men også av privat og offentlig tverrfaglig spesialisert 
rehabilitering totalt, er betydelig høyere i HNT enn hva pasientgrunnlaget tilsier. Raten på forbruk 
av privat rehabiliteringstilbud (per 100 pasient) er også høyere sammenlignet med de andre to 
foretakene i HMN.  

Utførelse 

Kortsiktige tiltak: 

1. Regional vurderingsenhet for rehabilitering Helse Midt-Norge (RVE Midt) bør ta over 
rettighetsvurdering til Arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Dette vil gi oversikt over hvem som 
tilbys spesialisert rehabilitering for arbeidsrettet rehabilitering, sikre at pasienter gis 
hensiktsmessig tilbud og hindre doble rehabiliteringsløp. Rettighetsvurdering ved RVE Midt 
vil kun bli redusert hvis det i avslag kan gis veiledning om annet tiltak/tilbud som er mer 
hensiktsmessig.  

2. Helse Nord-Trøndelag må involveres i forhandlingene når HMN inngår avtaler med private 
rehabiliteringsinstitusjoner. HNT ved fagsjefen må i større grad involveres i forhandlingene 
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for å påvirke hvilke tilbud som skal gis kommunalt, i de private rehabiliteringsinstitusjonene 
og i sykehusavdelinger/poliklinikker basert på tilstand/diagnose/funksjon, befolkningstall og 
sammenliknet med HMR og St. Olavs hospital. HNT kan på denne måten være med på å 
påvirke og standardisere lengde på tilbud/antall konsultasjoner i rehabiliterings-forløpene og 
hva innholdet i tilbudene skal være. Tallene i kapittel 3.1.6 viser bl. annet at enkelte 
institusjoner tilbyr gjennomsnittlig 40 konsultasjoner / år /pasient til HNT sine innbyggere.  

3. Muskel- og skjelettplager og arbeidsrettet rehabilitering (ARR). Det må kartlegges hvem som 
har behov for utredning/behandling versus rehabilitering, styrke utredningstilbudet og 
etablere tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I 2020 
er det registrert over 12 000 opphold innen arbeidsrettet rehabilitering i private institusjoner 
for innbyggerne i HNT sitt opptaksområde. Det er ikke retningslinjer for hvilke pasienter som 
skal henvises til utredning i Fysikalsk medisinsk poliklinikk/Arbeidsrettet 
rehabiliteringspoliklinikk i sykehus og tverrfaglig spesialisert rehabilitering ved private 
rehabiliteringsinstitusjoner. Poliklinisk utredning i sykehus i tidlig fase av sykemelding og 
sykdomsforløp kan mest sannsynlig redusere bruk av rehabilitering i privat 
rehabiliteringsinstitusjon. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig med 
felleskonsultasjoner hvor pasient, fastlege og sykehusspesialist/andre fagprofesjoner deltar, 
dette for en rask avklaring.  

4. Bedre informasjon om tilbud for pasienter med muskel- og skjelettplager og arbeidsrettet 
utredning i HNT. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i HNT har hatt mangelfull 
informasjon på hjemmesidene. Det er plan for å oppdatere disse sidene innen 31.01.22. 
Oppdaterte hjemmesider kan være ett tiltak for at pasienter og henvisende instans skal velge 
HNT. Fastlegene er viktig målgruppe, siden de som står for mer enn halvparten av alle 
henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner og for brorparten av henvisningene til 
ARR. 

5. Utrede felles henvisningspostkasse i Helse Nord-Trøndelag. St Olavs hospital har felles 
henvisningspostkasse for pasienter som henvises med problemstillinger rygg/nakke. Dette 
har de hatt siden 2002. Dette kan sikre at pasientene får utredning hos riktig spesialitet, til 
riktig tid og kan hindre gjentatte utredninger hos ulike spesialiteter og redusere bruk av 
rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner. Det utarbeides per dags dato regionale 
forløp i HMN for rygg- og nakke og skulderplager, og det vil være hensiktsmessig at forløp i 
størst mulig grad er like i HMN.  

6. Overvekts-/fedmerehabilitering. Tilbudet for overvektrehabilitering hos private 
rehabiliteringsinstitusjoner er den 2. største gruppen målt i DRG og utgjør 11% av alle DRG-er 
innen rehabilitering i privat regi. Dette er ofte lange forløp. Henvisningene sendes enten fra 
overvekts-poliklinikken ved Sykehuset Namsos, som vurderer all overvektsproblematikk i 
HNT, eller fra fastleger og ikke via RVE. Det blir viktig å avklare kriteriene for henvisning til 
spesialisert rehabilitering for overvekt, faglig begrunnelse for langvarige tilbud, få 
informasjon om hva innebærer tilbudet og vurdere om henvisningene kan rettighetsvurderes 
ved RVE. 

7. Er det forskjellig forbruk av privat rehabilitering mellom befolkningen til Sykehuset Levanger 
og Sykehuset Namsos? Fysikalsk medisinsk poliklinikk og Arbeidsrettet 
rehabiliteringspoliklinikk har tilbud for alle i HNT, men kun samarbeid med Ortopedisk 
avdeling i Sykehuset Levanger (skulder og rygg) og delvis Psykiatrisk poliklinikk i Sykehuset 
Levanger (ARR). Samarbeid med Avdeling for fysio/ergo (gjennomgående avdeling, Klinikk for 
intern service) deltar kun med den delen som er lokalisert i Levanger. Det bør avklares om 
det er ulik bruk av privat rehabilitering mellom befolkningen til Sykehuset Levanger og til 
Sykehuset Namsos. Dette kan tas videre med HMN analysegruppe.  



 
 

Prosjektrapport - Redusere omfang av gjestepasienter    51 av 53  

Langsiktig tiltak:  

Integrere rehabiliteringstankegang i pasientforløp 

Rehabiliteringstankegang må startes tidlig i pasientforløp. Det er viktig at rehabilitering, 
forebygging og læring og mestring blir en integrert del av pasientbehandlingen. 
Rehabiliteringsbehovet for pasienter vil være forskjellig, fra kompleks rehabilitering i spesialisert 
rehabiliteringsavdeling til rehabiliteringstiltak i sengepostene, kommunal rehabilitering og privat 
spesialisert rehabilitering og poliklinisk rehabilitering/utredning i sykehus.  

 

Per dags dato er det ingen helhetlig plan for rehabilitering i HNT.  

Det anbefales at HNT nedsetter en arbeidsgruppe med mål om at rehabilitering blir en integrert 
del av helseforetaket, og at det blir et tett samarbeid med kommunene og de private 
rehabiliteringsinstitusjonene og at fokus på arbeid og helse i spesialisthelsetjenesten i sykehus 
styrkes.  

 

  

 

 

Kommunikasjonsplan prosjektrapport og tiltak 

Begrunnelse 

En rekke eksterne og interne medarbeidere har deltatt i intervjuer, workshops, lesning/innspill 
med mer. Dette samtidig med en rekke andre pågående utredninger og aktiviteter. For å legge til 
rette for fortsatt god samhandling og mulighet for fremtidig deltakelse i kommende aktiviteter er 
det vesentlig at rapportens hovedfunn og tiltak kommuniseres ut til våre egne ansatte og 
fastlegene på en enkel og forståelse måte. God informasjon vil også bidra til intern forankring og 
ekstern lojalitet mot våre felles mål om en sterk lokal helsetjeneste. 

Utførelse 

1. Rapportens hovedbudskap og tiltak sammenfattes i en presentasjon på maks 5 bilder som 
kan legges på innblikk. 

2. Egen nyhetssak på HNT/facebook. 

3. Eget brev forfattes til alle i HNT sitt opptaksområde som har henvisningsrett til 
spesialisthelsetjeneste. 

  



 
 

Prosjektrapport - Redusere omfang av gjestepasienter    52 av 53  

Figurer og tabeller 

Figurer 

Figur 1 – Illustrasjon av pasientforløp – fra registrering av fagområde i starten av 

henvisningsperioden og til epikrise skrives i slutten av henvisningsperioden. .......................... 5 

Figur 2 – Illustrasjon av innhold og fremdrift i prosjektet. ........................................................ 7 

Figur 3 – illustrasjon av pasientstrømmer for befolkningen i HNT sitt opptaksområde. ........... 8 

Figur 4 – Fordeling av antall opphold i offentlige og private sykehus for pasienter i HNT sitt 

opptaksområde, 2020. .............................................................................................................. 10 

Figur 5 – Fordeling av utførte DRG poeng i offentlige og private sykehus for pasienter i HNT 

sitt opptaksområde, 2020. ......................................................................................................... 10 

Figur 6 – Fordeling av antall opphold i offentlige og private sykehus for pasienter i HNT sitt 

opptaksområde, fordelt mellom Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, 2020. ............... 10 

Figur 7 – Prosentvis fordeling av opphold fra opptaksområdene til Sykehuset Namsos. Tall 

fra 2020. ................................................................................................................................... 11 

Figur 8 – Prosentvis fordeling av opphold fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. Tall fra 

2020. ......................................................................................................................................... 11 

Figur 9 – Fordeling av antall DRG mellom tjenesteytere av sykehusbehandling, 2020. ......... 12 

Figur 10 – Prosentvis fordeling av DRG poeng fra opptaksområdet til Sykehuset Namsos. 

Tall fra 2020. ............................................................................................................................ 12 

Figur 11 – Prosentvis fordeling av DRG poeng fra opptaksområdet til Sykehuset Levanger. 

Tall fra 2020. ............................................................................................................................ 13 

Figur 12 - Opphold ved St. Olavs hospital fordelt på Sykehuset Namsos og Sykehuset 

Levanger sitt opptaksområde, inndelt i hastegrad. ................................................................... 14 

Figur 13 – DRG poeng ved St. Olavs hospital -  fordelt på Sykehuset Namsos og Sykehuset 

Levanger sitt opptaksområde, inndelt i hastegrad. ................................................................... 14 

Figur 14 - Andel opphold ved St. Olavs hospital for pasienter bosatt i opptaksområdet til 

HNT, fordelt på kommuner, all elektiv virksomhet, 2020 ....................................................... 16 

Figur 15 - Andel opphold ved St. Olavs hospital for pasienter bosatt i opptaksområdet til 

HNT, fordelt på kommuner, all akutt virksomhet, 2020. ......................................................... 16 

Figur 16 - Antall konsultasjoner hos avtalespesialist, inkludert både spesialist og ikke-

spesialistkonsultasjoner. Fagområder med mindre enn 900 konsultasjoner totalt er ikke 

fremstilt. Tall 2020. .................................................................................................................. 17 

Figur 17 - Konsultasjonsrate hos avtalespesialister per 100 innbyggere i bostedsområde HNT, 

somatiske fagområder, spesialistkonsultasjoner....................................................................... 18 

Figur 18 – Antall opphold rehabilitering, fordelt på private institusjoner og sykehus, sortert 

etter foretak, 2020..................................................................................................................... 21 

,Figur 19 – Finansiering av spesialisthelsetjenesten, fordeling ramme og ISF. ....................... 24 

Figur 20 – Kostnadsnivå for HNT sammenlignet med andre HF, 2019. ................................. 25 

Figur 21 – Eksempel på rammetrekk ved ny og gammel inntektsmodell. ............................... 27 

Figur 22 – Fagområder der pasientene henvises til andre enn HNT. Informantene kunne oppgi 

inntil tre fagområder (Kilde; Intervju)...................................................................................... 34 

Figur 23 – Årsaker til hvorfor informantene sender pasientene til andre behandlingssteder enn 

HNT. Informantene kunne oppgi flere alternativer (kilde: Intervju). ...................................... 35 

 

Tabeller 

Tabell 1 – Sykehusopphold og DRG poeng for pasienter fra HNT sitt opptaksområde, 2018-

2021. ......................................................................................................................................... 13 

Tabell 2 - Opphold og DRG poeng behandlet i private sykehus, fordelt på fagområder. ........ 16 



 
 

Prosjektrapport - Redusere omfang av gjestepasienter    53 av 53  

Tabell 3 - Antall konsultasjoner hos avtalespesialist innenfor somatiske fagområder, 2018, 

2019 og 2020. Kilde: ................................................................................................................ 18 

Tabell 4 - Behandling innenfor ØNH utført av private og offentlige aktører i Helse Midt-

Norge 2020, fordelt på opptaksområdene for henholdsvis Sykehuset Levanger og Sykehuset 

Namsos. Merk at opphold er både poliklinikk, dag og døgn. .................................................. 19 

Tabell 5 - Behandling innenfor Øye utført av private og offentlige aktører i 2020, fordelt på 

opptaksområdene for henholdsvis Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. Merk at 

opphold er både poliklinikk, dag og døgn. ............................................................................... 20 

Tabell 6 - Antall konsultasjoner hos avtalespesialist innenfor somatiske fagområder, bosted 

Nord-Trøndelag. Tallene inkluderer antall opphold i andre regioner. ..................................... 20 

Tabell 7 – Tverrfaglig spesialisert rehabilitering for pasienter i HMN – offentlig og privat, 

andel av behandlingen fordelt på foretakene i HMN, 2020. .................................................... 21 

Tabell 8 – De største diagnosegruppene innen privat rehabilitering i HNT, samt HMN totalt, 

2020. ......................................................................................................................................... 22 

Tabell 9 – Oversikt over hvem som henviser til privat rehabilitering, fordelt på DRG poeng, 

opphold og pasientantall, 2020. ................................................................................................ 22 

Tabell 10 – Antall polikliniske konsultasjoner og dagbehandlinger per pasient, 2020. 

Gjennomsnitt tall/år. ................................................................................................................. 23 

Tabell 11 – Finansiering per DRG poeng for HNT sitt opptaksområde, når behandling er 

henholdsvis innenfor og over estimert behov for somatiske spesialisthelsetjenester. DRG-sats 

for 2022. ................................................................................................................................... 25 

Tabell 12 – Utvikling i kostnader for foretakene i HMN sammenlignet med landet. .............. 26 

Tabell 13 – Oversikt over rammetrekk for bruk av private helsetjenester, beregnet behov 

sammenlignet med virkelig rammetrekk i budsjett 2021 (tall i TNOK). ................................. 28 

Tabell 14 – Fagområder der pasientstrømmene til St. Olavs hospital (STO) er størst. Opphold 

og DRG er selektert ut fra henvisningsperiode og HDG til fagområder. 2020. ....................... 42 

Tabell 15 – Oversikt over DRG volum som potensielt kan tas tilbake fra St. Olavs hospital og 

private til HNT. ........................................................................................................................ 43 

Tabell 16 – Potensielle økonomiske effekter beregnet ved forskjellige kostnadsnivå............. 44 

Tabell 17 - Potensielle økonomiske effekter beregnet ved forskjellige kostnadsnivå. ............ 44 

 


