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NY FORVALTNINGSMODELL  FOR HELSEREFUSJONSOMRÅDET -
HØRING

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har mottatt høringsbrev om ny
fremtidig organisasjonsmodell for helserefusjonsforvaltningen.

Det er ikke relevant for Kunnskapssenteret å ha oppfatninger om organiseringen
som sådan, men vil gjerne få kommentere forslagene ut fra noen faglige aspekter.

Vi ser at det er fordelaktig å kunne fokusere bedre på helheten i
helserefusjonstjenestene mht styrking av kontroll- og styringssystemer, sikre bruk
av ressurser, samt forenkling av tjenesten for brukerne.

Vi ser også at det er en faglig fordel å etablere et helhetlig miljø på
finansieringsordninger for både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Forvaltning av helserefusjonene er foreslått lagt til sosial - og helseforvaltningen,
nærmere bestemt til Sosial - og helsedirektoratet (SHdir).

Direktoratet har allerede ansvar for nasjonale kodeverk og pasientklassifisering, og
forvaltning av aktivitetsbaserte finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten,
herunder innsatsstyrt finansiering.

En etablering som foreslått vil dermed kunne gi bedre muligheter til å se og
analysere pengestrømmene i hele helsesektoren under ett.

Det vil også utgjøre en kilde til analyser og innsikt i problemstillinger som
Kunnskapssenteret og andre arbeider med innenfor organisering av helsetjenester.'

Et annet aspekt er at et samlet miljø for refusjon kan være en styrke for å kunne
møte utfordringer med ny teknologi i tiden fremover. Både fordi ny teknologi gjør
det mulig å lage kombinasjonsprodukter med legemidler og utstyr, men også fordi
det i mange land er krav om raskere prosesser for finansiering av ny teknologi. Det
kan derfor være en god strategi for å imøtekomme disse utfordringene å ha mer
samkjørte prosesser for vurdering av kunnskapsgrunnlaget om effekt og kost-
effekt for legemidler og andre tiltak i hele helsetjenesten.



Sett fra Kunnskapssenterets side kan en bedre samling av ordningene innenfor
helserefusjonsområdet innebære en styrking av kunnskapsgrunnlaget for bla
refusjoner til ulike tjenester. Det vil være en målsetning at vedtak om refusjoner til
tiltak som diagnostiske tester, apotekoppgjør, legeoppgjør osv. generelt bygger på
best mulig kunnskap.

Sosial - og helsedirektoratet har som fagdirektorat mandat å gi råd oq veiledning
basert på sammenstilning av kunnskap og erfaringer i faglige spørsmål.
Direktoratet samarbeider med Kunnskapssenteret i slike oppgaver, og
Kunnskapssenteret ser fram til også å kunne tilby kunnskapsgrunnlag innen en
større bredde på helserefusjonsområdet.
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