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typen av pasienter, og ikke sykehusene 
kompetanse og behandling.

Funnene undergraver intensjonen 
med pasientvurderingene, som var 
å forbedre pasientbehandlingen ved 
å identifisere «dårlige» behandlere og gi 
pasientene mulighet til å oppsøke bedre 
behandlere. Forskerne mener det er 
liten vits i å belønne sykehus basert på 
gode pasientvurderinger, ettersom lite 
tyder på at dette henger sammen med 
bedre kvalitet. Midlene burde heller 
brukes til å belønne sykehus som effek-
tivt samler inn data, ifølge forskerne.

Studien viser blant annet at pasienter 
fra fattige områder og med komplekst 
sykdomsbilde (flere sykdommer samti-
dig) i mindre grad enn velstående og 
sunnere pasienter svarer på spørreskje-
maene.

Her i Norge vil helseforetakenes inn-
tekter i år for første gang være avhen-
gig av kvaliteten på helsetjenesten de 
leverer. Den norske regjering går inn 
for kvalitetsbasert finansiering (KBF) 
som en forsøksordning for spesialist-
helsetjenesten. Det innebærer at 30 
prosent av belønningsordningen på 
500 millioner kroner, skal fordeles ut 
fra pasientfornøydhet.

Fredrik Arneberg, rådgiver i Helsedi-
rektoratet, understreker at den norske 
metodikken skiller seg fra den britiske.

– PROM (Patient-reported outcome 
measure) er et verktøy for å finne hel-
segevinster, det vil si hvor mye endring 
i helse pasienten fikk som følge av 
behandlingen. Denne metodikken ble 
vurdert uegnet for norske forhold, sier 
Arneberg.

Pasienterfaringene som ligger til 
grunn for kvalitetsbasert finansiering 
forsøker derfor ikke å si noe om hva 
slags helsegevinst pasienten har mot-
tatt.

– PasOpp er en utvalgsundersøkelse, 
der data samles i en begrenset tidsperi-
ode. Gjennom statistiske metoder sikres 
representativitet og signifikans i data-
ene, samt at sammensetningseffekter 
i dataene nøytraliseres. De pasientrap-
porterte erfaringene samles i ti indika-
torer, som anses egnet til å inngå i kva-
litetsbasert finansieringsordning.

Blant indikatorene er informasjon, 
pleiepersonalet, legene, organisering, 
pårørende og pasientsikkerhet.

Vokser mest

Akademikerne vokser mest, ikke bare 
på grunn av at det er flere med høyere 
utdannelse, men trolig også på grunn 
av lønnspolitikken skriver Ola Kvaløy, 
professor NHH, i en kronikk i Dagens 
Næringsliv (DN) 21. mars.

I kronikken skriver Ola Kvaløy at 
fagforeningene i rike industrialiserte 
land sliter. I USA har andelen fagorga-
niserte stupt og det er lignende tenden-
ser i resten av OECD-området.

Han skriver videre at fagforeninge-
nes medlemstall i Norge er forholdsvis 
stabile, men at de fagforeningene som 
åpner for mer lokal lønnsdannelse og 
dermed for større lønnsforskjeller vin-
ner terreng.

Sitat: «Akademikerne vokser mest, 
ikke bare på grunn av at det er flere 
med høyere utdannelse, men trolig også 
på grunn av lønnspolitikken. Akademi-
kerne synes å vinne terreng i sektorer 
hvor det er stor konkurranse om med-
lemmene.»
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Ny app til Cochrane

En ny app til Cochrane gjør det lett 
å lese Cochrane-artikler på iPad.

Med appen kan man lese ledere, lytte 
til podcasts og se videoer. Du kan spare 
på artikler, tabeller og figurer og lese 
dem når det passer.

Du kan også laste ned magasinet og 
lese det offline, samt dele artikler på 
e-post.

Appen kan lastes ned her: http://
www.thecochranelibrary.com/view/0/
CochraneApps.html

Du kan også følge oss på
Facebook og Twitter.
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