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Dagsmøte om

Helseøkonomi 
Mandag 2. desember 2013, Oslo Kongressenter

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Møteleder:  Stein Kinserdal, adm. direktør i Sykehuset Vestfold og styreleder i NSH

kl. 08.30 Registrering og kaffe
kl. 09.30 Velkommen og praktisk informasjon ved NSH og møteleder  

kl. 09.45 Ny regjering og ny helsepolitikk   
Ikke bekreftet v/ ny statsråd

kl. 10.15 Hvor mye bruker vi på helse i forhold til andre OECD-land?
 v/ Hans Henrik Scheel, adm. direktør i SSB
 Norge bruker mye penger på helse, men hva går pengene til? 
 Det verserer ulike versjoner og sammenligner vi det samme?  
kl. 10.50 Pause

kl. 11.10 Kvalitetsbasert finansiering – hvordan kan kvalitetsparametere bli grunnlaget for 
 finansiering? – erfaringer fra USA og England
 v/ Hans Olav Melberg, 1. amanuensis i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo 
 I USA har man eksperimentert med å se på reinnleggelser i en periode og la det antallet påvirke
 betalingen sykehusene får. I England har man innført et system der fastlegene får bonus avhengig
 av hvor bra man gjør det på over 140 ulike kvalitetsmål. En utfordring med dette er vridningseffekter

kl. 11.35 Kvalitetsbasert finansiering – Pay for Performance (P4P) for norsk spesialisthelsetjeneste
 v/ Fredrik Arneberg, rådgiver i Helsedirektoratet
 Kvalitetsbasert finansiering blir innført for de regionale helseforetakene i 2014 
kl. 12.15 Lunsj

kl. 13.15 Hvilket handlingsrom på helseøkonomifeltet har en ny regjering?
 v/ Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU
 Ny regjering har signalisert endring i innsatsstyrt finansiering, de er ikke tilhengere av 
 kommunal medfinansiering og de ønsker fritt behandlingsvalg mellom offentlige og private. 

 Innlegg og debatt:
kl. 13.45 Helseøkonomiske virkemidler og utskrivningsklare pasienter. 
 Hvilke kommuner er best i klassen og hvilke tiltak virker? 
 v/ Hans Olav Melberg, 1. amanuensis i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo 
 Mer økonomifokus, insentiver og marked - hvordan sikre riktig tilbud til pasientene?
 v/ Torgeir Bruun Wyller, professor ved OuS og leder av Helsetjenesteaksjonen
 Hvordan bruke de helseøkonomiske virkemidlene til styring og ledelse?
 v/ Nils Fredrik Wisløff, adm. direktør ved Vestre Viken
kl. 14.30 Debatt og diskusjon
kl. 14.50 Pause

kl. 15.05 Er det mulig å opprettholde satsingen på rus og 
 psykiatri med kommunal medfinansiering?
 v/ Helge Eide, direktør for Interessepolitisk område KS 
 Hvilke muligheter gir reformen kommunene til 
 å planlegge helsetjenester, og hva gjør vi? 
 v/ Georg Smedhus, rådmann i Røyken kommune og 
 leder av samarbeidsutvalget mellom Vestre Viken og 
 kommunehelsesamarbeidet som omfatter 26 kommuner
 Oppsummering
kl. 16.45 Slutt

 Med forebehold om endringer.
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