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Styresak 41-2014/3 Kvalitetsbasert finansiering 
 
 
Bakgrunn 
Fra 1. januar 2014 er det innført kvalitetsbasert finansiering (KBF) i 
spesialisthelsetjenesten. Hensikten er å knytte betaling for helsetjenester opp mot 
kvalitet i pasientbehandlingen. 
 
KBF er en oppgjørsordning hvor en andel av de regionale helseforetakenes (RHF-ene) 
totale inntekter gjøres avhengig av måloppnåelse ved bruk av kvalitetsindikatorer. KBF 
utbetales årlig, og skal spesielt vektlegge kvalitet i pasientbehandlingen. 
 
KBF kommer i tillegg til eksisterende finansieringsordninger, dvs. basisbevilgning og 
innsatsstyrt finansiering (ISF). Det er bevilget 497 mill kroner over statsbudsjettet til 
den nye ordningen. 
 
I første omgang er det snakk om en treårig forsøksordning, der man vil videreutvikle 
ordningen underveis. Ved utløpet av forsøksperioden vil ordningen bli evaluert, og det 
vil bli tatt stilling til eventuell videreføring. 
 
Modellen som benyttes i KBF, er utviklet av Helsedirektoratet i samråd med 
representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Sykepleierforbundet, 
Legeforeningen, de regionale helseforetakene og Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten. 
 
Formål 
Ordningens siktemål er å fremme arbeidet med kvalitetsforbedring som bidrar til at 
tjenestene:  
- Er virkningsfulle  
- Er trygge og sikre  
- Involverer brukere og gir dem innflytelse  
- Er samordnende og preget av kontinuitet  
- Utnytter ressursene på en god måte  
- Er tilgjengelige og rettferdig fordelt  
  
Innhold 
Modellen består av resultatindikatorer, prosessindikatorer og indikatorer for 
pasientopplevd kvalitet – til sammen 29 indikatorer. 
 
Det er utarbeidet en modell som vedlikeholdes og oppdateres av Helsedirektoratet. 
Modellen kan ikke uten videre anvendes ut til foretaksnivå.  
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Status 
I Helse Nord er det i 2014 trukket ut 63,5 mill kroner av den ordinære inntektsmodellen 
og lagt tilbake 66,1 mill kroner i kvalitetsbasert finansiering. Helseforetakenes 
finansiering er holdt nøytral i 2014, slik at omfordelingen på 2,6 mill kroner ligger 
foreløpig i RHF-et. Det er ikke besluttet hvilke kriterier vi skal legge til grunn for 
fordeling/bruk av disse midlene. 
 
Det er planlagt møte med fagdirektørene for å gå igjennom detaljene i modellen og for å 
få dialog om hvordan en på en hensiktsmessig måte skal bruke finansieringsmodellen 
som virkemiddel for å fremme kvalitetsarbeidet i den operative delen av virksomheten. 
  
Konklusjon 
Ordningen er fremdeles i ”støpeskjeen”. I denne fasen er det fremdeles diskusjon om 
datakvalitet, og hvordan funksjonsfordeling eventuelt påvirker resultatene. Det stilles 
spørsmål ved å knytte finansiering til aktivitet, og om det vil gi uønskede utslag ute i 
den kliniske virksomheten. 
 
Adm. direktør mener at kvalitetsbasert finansiering kan bidra til å øke fokus på kvalitet 
i tjenestene, gitt at vi lykkes med å få god forankring i det kliniske miljøet. Det krever 
også tillit til at datakvaliteten er god.  
 
Styret i Helse Nord RHF vil få seg forelagt en styresak våren 2014 som ser nærmere på 
hvordan Helse Nord skal benytte resultatene og ta i bruk modellen. I styreseminaret i 
mai 2014 vil det bli gitt en presentasjon av disse inntektene sammen med resten av 
kriteriene i inntektsfordelingen i Helse Nord. 
 
 
 
Vedlegg:  Rapport utarbeidet av Helsedirektoratet: Kvalitetsbasert finansiering 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her 

 
Styremøte i Helse Nord RHF, den 27. mars 2014 
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http://www.helse-nord.no/article104216-1079.html�



