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Nytte?

❑ Ingen. Vi har mer enn nok å stå i

❑Tja. Viktig ved dimensjonering av kompetanse og bygg

❑Ja! Uante muligheter for samarbeid og tjenesteutvikling



Frem til ca. 2017



Vi brukte RUT til å definere tiltak som vi 
puttet inn i framskrivingsmodellen



Vi fikk det til på somatikk – fra oppgaveoverføring 
til kommunen til oppgaveoverføring til pasient

30% av poliklinikk-
besøkene ikke 
nødvendige ?



Hvis 30% av poliklinikkbesøkene ikke er nødvendige så har vi nok fagfolk med dagens 
bemanning. På poliklinikken
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Hva har vi å glede oss til?



De har fått ta en titt inn i…



Totalt aktivitet for personer som har vært i behandling i 
spesialisthelsetjenesten innen PHV og TSB i 2018 – 2019
Per sykehusområde

I det følgende er alle tjenester gitt av spesialist- og 

primærhelsetjeneste omregnet til sammenliknbare 

størrelser. Utgangspunktet er gjennomsnittlige 

enhetskostnader, beregnet ut fra 1 = kostnad per 

liggedøgn i VOP. For spesialisthelsetjenesten brukes 

grunnlag fra SAMDATA. Der SAMDATA ikke oppgir 

kostnad per enhet (e.g. kostnad per poliklinisk 

konsultasjon i somatiske sykehusfunksjoner) 

benyttes gjennomsnittlig DRG-poeng. For fastleger og 

legevakt brukes totale kostnad dividert med antall 

kontakter. For kommunale helse- og 

omsorgstjenester er inndeling og prinsipp hentet fra 

Enhetskostnader i norske kommuner.  For 

kommunale boliger brukes gjennomsnitt per døgn 

basert på samlede kostnader dividert på antall boliger 

* 365. Praktisk bistand, hjemmetjenester, 

støttekontakt og dagaktivitet er beregnet med antall 

timer per pasient i perioden 2018/2019. For 

institusjon (enhetskostnad for dagopphold og 

nattopphold er dividert med 3) er det beregnet antall 

døgn på institusjon i perioden. Det er ikke gjort 

fratrekk fra «oppholdsdøgn» i kommunal bolig når 

pasienten er innlagt på sykehus. Prinsippet er at dette 

skal kunne gi en kvantitativ tilnærming til å 

sammenligne helsetjenestetilbudet (justert aktivitet).



Totalt aktivitet for personer som har vært i behandling i 
spesialisthelsetjenesten innen PHV og TSB i 2018 – 2019
Fordelt på alder

Viser at kommunene er inne hele livet (gul og blå søyle) og at 

spesialisthelsetjenesten er inne tungt frem til 30 års alderen og deretter 

fallene. Det betyr at kommunene treffes hardere av en eldre befolkning



Til sommeren blir det mer enn en titt inn
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