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Min presentasjon
• Nasjonalt oppgjørskontor
– Bakgrunn og status
– Hva kan vi oppnå?
• Kort introduksjon av GOPP
• Prosess aktivitetsfiler og utstedelse av fakturagrunnlag
• Forhold til Datatilsynet
• Andre tjenester fra GOPP
– Behandling av inngående fakturaer på gjestepasientkostnader

Nasjonalt OppgjørsKontor (NOK) - Bakgrunn og
status
• Vedtak i styrene til de fire regionene: Det etableres et
nasjonalt oppgjørskontor med utgangspunkt i
gjestepasientoppgjørskontoret (GOPP) for å håndtere
gjestepasientoppgjør mellom regionene.
• HOD slutter seg til konklusjonene fra Nasjonalt prosjekt
stab & støtte (NPSS) prosjektrapport fra fase 1, og Helse
Sør-Øst leder også neste fase i programmet/prosjektet.
Det er forpliktende for alle regioner, og alle skal over på
fellesløsningene på sikt.
• Omfatter også økonomi/regnskap, HR/lønn og
innkjøp/logistikk

Nasjonalt oppgjørskontor
- Hva kan vi oppnå?
•

•

•
•
•

Effektivisere gjestepasientoppgjør i form av elektronisk behandling
– Månedlig innsamling av aktivitetsdata ifm. ordinær rapportering
– Enhetlig, sentralt oppgjør reduserer behov for tunge kontroll- og
faktureringsrutiner i hvert HF
– Effektive arbeidsprosesser gir betydelig ressursbesparelse
– Automatisering reduserer mulighetene for feil
Mulighet for å avsette kostnader/inntekter i riktig periode
– Forutsigbarhet i fakturering
– Redusere usikkerhet i avsetninger
– God dokumentasjon på kostnadene
Sikre kontinuerlig fokus på videreutvikling
Håndtering av andre typer oppgjør
Sentralt kompetansesenter eid/styrt av regionene

Nasjonalt oppgjørskontor
Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i tre ulike dimensjoner som kan
omfattes av begrepet ”nasjonale fellesløsninger”
•

•

•

Felles standarder – Felles forvaltning og utvikling av standarder for
design av administrative prosesser og for definisjon av sentrale data
i systemene
Felles systemer – Felles systemløsning for de administrative
støttefunksjonene, herunder leverandørrelasjoner, videreutvikling,
driftsspesifikasjoner og teknisk drifting av systemløsningen
Felles utførelse – Felles faglig forvaltning og utførelse av de aktuelle
transaksjonsorienterte prosessene innen de administrative
støttefunksjonene

Kort introduksjon av GOPP –
Gjestepasientoppgjørskontoret i Helse Sør-Øst
•
•
•
•

•

Etablert av Helse Sør RHF i 2002
Sentralisert enhet for GjestepasientOPPgjør, fysisk lokalisert på
Rikshospitalet HF
Utelukkende basert på eksisterende standarder for elektronisk
aktivitetsrapportering
Enheten håndterer oppgjør innen aktivitetsområdene:
– DRG/ISF (gjestepasientkostnader og -inntekter) Helseforetak og private
institusjoner med avtale
– Laboratoriet/røntgen private institusjoner med avtale inkl. avregning av
fylkesandel (både på landsbasis og for Helse Sør-Øst)
– Reisekostnader ved behandlingsreiser til utlandet (kun kostnader
bosted til Gardermoen)
– TNF-hemmere og sykehotell og nyfødtscreening fra RH HF
– Diverse bistand i analyse- og prosjektarbeid
Designet for å håndtere oppgjør for flere RHF
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Prosess aktivitetsfil og fakturagrunnlag
– forklaring til prosess
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Foretakene sender aktivitetsfil til NOK innen 2. virkedag kl 12.00
NOK grupperer i NPK og utsteder fakturagrunnlag i SAS.
Fakturagrunnlag sendes til foretakene innen 3. virkedag
Fakturagrunnlag nivå 1, 2 og 3 sendes til fakturautsteder
Fakturagrunnlag nivå 2 sendes til fakturamottagere
Foretakene utsteder selv faktura og følger opp utestående
GOPP er sentral fakturamottager for foretak i gamle Helse Sør på
kostnader som DRG, kurdøgn, TNF-hemmere, nyfødtscreening,
PET, sykehotell, behandlingsreiser, lab/røntgen, private institusjoner
GOPP er også sentral fakturamottager for foretak i Øst. I første
omgang omfatter det fakturaer fra foretak i Sør og DRG fra foretak i
andre regioner. På sikt vil det omfatte tilsvarende tjenester som for
foretakene i gamle Helse Sør
NOK kan også på sikt bli sentralt fakturamottak for flere regioner

Fakturagrunnlag
•

•
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Nivå 1 til fakturerende foretak
– Oversikt over fakturamottagere med DRG poeng og beløp
– Totalt pr fakturamottager og fordelt på kommunenr
Nivå 2 til fakturerende foretak og fakturamottaker
– Fordeling institusjon fakturerende foretak DRG poeng og beløp
– Fordeling DRG gruppe DRG poeng og beløp
Nivå 3 til fakturerende foretak
– Mer detaljert info som periode, ISF/kurdøgn, pas ref nr,
utskrivningsdato og klokkeslett, kommunenr, DRG gruppe, korr
vekt, beløp etc

Forhold til Datatilsynet
• Drøftingsmøte med datatilsynet
• Vurderingsnotat må utarbeides/oppdateres
– IT sikkerhet og struktur
– Forsendelse av filer – kryptering
– Oppbevaring av filer
– Innhold på filer
– Konsesjons- eller meldepliktig
• Databehandleravtale må inngås
• Avtale om tjenesteleveranser må inngås
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