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1. Hensikt:
Beskrive hvordan merkantilt personell kan registrere IPS jobbspesialisters aktivitet, blant annet for at
foretakene mottar riktig refusjon for slik aktivitet
Beskrive hvilken aktivitet som skal registreres.

2. Omfang
Gjelder merkantilt personell i avdeling for klinisk støtte
Gjelder IPS jobbspesialister som mottar lønn fra helseforetaket

3. Bakgrunn:
ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten 1.
«Helsedirektoratet har vurdert aktivitet knyttet til Individuell jobbstøtte (IPS), basert på ulike henvendelser
fra sektoren og innføringen av pakkeforløp for psykisk helse og rus der betydningen av arbeidsrettede tiltak
er påpekt. IPS anses som en integrert del av behandlingen, og jobbspesialistene i IPS er del av brukerens
behandlingsteam. Det vurderes derfor at jobbspesialister kan registrere pasientkontakter og inngå i
beregningsgrunnlaget for ISF dersom øvrige krav i regelverket er oppfylt.»
- Gru nnlagsdokument 2020 for ISF, pnkt.2.3 Individuell jobbstøtte (IPS)

4. Hovedprinsipper:







Bare jobbspesialister som mottar lønn fra helseforetaket kan kreve refusjon for sin
virksomhet
Når jobbspesialist deltar på et opphold 2 sammen med pasient og pasientens behandler,
opprettes og kodes oppholdet av behandler, ikke av jobbspesialisten.
Jobbspesialisten regnes som meddeltaker på slike opphold, og settes inn som co terapeut
Det skal ikke kreves egenandel3 for opphold der kun IPS og jobbsøker er deltakere
Pasientens diagnose kopieres fra forrige kontakt, dvs. den diagnosen/tilstanden
pasienten har fra siste opphold
Grunnlaget for ethvert refusjonskrav må være dokumentert i EPJ

1

Det viktigste formålet for ISF er å understøtte sørge-for-ansvaret til RHF-ene. Regelverket regulerer også
overføringer på ca. 40 mrd kroner. Helsefaglig kodeverk er utgangspunkt for bedre helsedata, som bl.a. er
utgangspunkt for fordeling av ressurser.
2 Et «opphold» betyr i denne sammenhengen en eller flere polikliniske konsultasjoner i løpet av en dag, eller en
innleggelse.
3 Se presisering i kap 5.2
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Annet:




Meddeltaker: Det kan drøftes om kode OABI00 eller OBBJ00 skal settes inn på oppholdene
der jobbspesialist er meddeltaker. Vurder hvilken kodebeskrivelse som passer best til hva
som blir utført under oppholdet.
Flere av kodene i NCMP kodeverket kan kombineres, så lenge innhol d i hva som er utført
passer til beskrivelsen på kodene.

5. Arbeidsflyt
Når et opphold2 er gjennomført, sender jobbspesialisten en «gul lapp» (PR31250) i DIPS til
kontor/ekspedisjon med nødvendig informasjon, slik at kontakten kan registreres. Gullappen
skal inneholde informasjon om hva slags type kontakt, hvem som deltok, sted for aktivitet,
dato, tidsbruk samt hvilken kode som skal settes. Se praktiske eksempler på kodebruk i under.

Aktuelle registreringer for IPS jobbspesialister, med eksempler
Beskrivelse av
deltakere:
IPS
Jobbspesialist
og ev jobbsøker
IPS
Jobbspesialist
og jobbsøker og
ev. andre
deltakere

IPS
Jobbspesialist
og jobbsøker,
arbeidsgiver, ev.
andre
deltakere.

4

Type konsultasjon/ NCMP-kode
med formål/ kodebeskrivelse:

Krav til innhold i
«gul lapp», med
eksempler
OABI00 Kartlegging av funksjonsevne relatert til arbeid  Hva:
og utdanning
Kartleggingssamtale
Jobbsøkermøter som inneholder kartlegging av
 Hvem deltok:
jobbsøkers evne til å møte krav som stilles i
pasient
utførelsen av et arbeid. Kartlegging av
 Sted for aktivitet:
pasient/brukers ressurser og hindringer i forhold til
Hjemme hos
arbeidsdeltakelse, inkl. kartlegging av motivasjon og
pasienten
andre personlige faktorer, kompetanse, arbeidskrav,  Dato: 03.03.21
nåværende og tidligere arbeids- og stønadssituasjon.
 Tidsbruk.
Avtaler om åpenhet rundt pasientens psykiske helse.
13.00 – 14.30
Vurdering av tilretteleggingsmuligheter på
 Aktuell kode:
arbeidsplassen/arbeidsmarkedet og avklaring av
OABI00
brukers, arbeidsgivers, og NAVs forventninger.
(RL4643)
OBBJ00 Aktiviteter relatert til å beholde eller skaffe  Hva:
arbeid og utdanning
Arbeidsgiverbesøk
Et vidt spekter av tiltak som skal kjennetegnes av de  Hvem deltok:
sentrale punktene for arbeidsrettet behandling 4. For
pasient og
eksempel skrive CV, øve på jobbintervju,
arbeidsgiver
jobbsøkermøte, planlegge utprøving (jobbsmak),
 Sted for aktivitet:
arbeidsgiverbesøk, jobboppfølging, deltakelse på
Ambulant
familiemøter og avklaring av økonomi ved endring
 Dato: 03.03.21
av jobbstatus etc.(RL4436) )
 Tidsbruk: 15-15.30
 Aktuell kode:
OBBJ00

Se presisering i kap 5.2
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IPS
Jobbspesialist
og samarbeidsinstans.
(NB! ikke
arbeidsgiver)

IPS
Jobbspesialist,
jobbsøker og
samarbeids
instans.
(NB! Ikke
arbeidsgiver)

IPS
Jobbspesialist
og samarbeidsinstans

WPBA10 Oppfølgings- og samarbeidsmøte5 med
tjenester6 utenfor spesialisthelsetjenesten, uten
pasient, foreldre eller pårørende tilstede
Samarbeid med kommunal helse- og
omsorgstjeneste, barnevern, NAV eller skole- og
utdanningsrelatert virksomhet. Møtet som
beskrevet er hovedformålet med kontakten, og kan
gjennomføres som videomøte. Samtalen skal ha en
karakter som bidrar til helsehjelp og samhandling
om jobbsøker7.



WPBA15 Oppfølgings- og samarbeidsmøte med
tjenester3 utenfor spesialisthelsetjenesten,
med pasient, foreldre eller pårørende tilstede
inkl. ansvarsgruppemøte.












Samarbeid med kommunal helse- og

omsorgstjeneste, NAV, barnevern eller skole- og
utdanningsrelatert virksomhet. Møte som beskrevet 
er hovedformålet med kontakten, og kan

gjennomføres som videomøte6.


WPBA20 Oppfølgings- og samarbeidssamtale
per telefon, med kommunal helse- og
omsorgstjeneste, barnevern, NAV, eller skole- og
utdanningsrelatert virksomhet



Gjelder ikke videokonsultasjon (se ISF-regelverket)








Hva:
Økonomiveiledning
Hvem deltok:
Nav.
Førstelinjetjenesten
Sted for aktivitet:
Telefonkonsultasjon
Dato: 03.03.21
Tidsbruk: 12-12.20
Aktuell kode:
OABI00/OBBJ00 og
WPBA10
Hva:
Møte om ny bolig
Hvem deltok:
førstelinjetjenesten
og pårørende
Sted for aktivitet:
Ambulant
Dato: 03.03.21
Tidsbruk: 12-12.20
Aktuell kode:
OABI00/OBBJ00 og
WPBA15
Hva: Om krav ved
mekaniske fag
Hvem deltok: skole
Sted for aktivitet:
Telefonkonsultasjon
Dato: 03.03.21
Tidsbruk:11-11.30
Aktuell kode:
OABI00/OBBJ00 og
WPBA20

5

Med samarbeidsmøte menes direkte kontakt med samarbeidspart utenfor spesialisthelsetjenesten med
formål om samarbeid om oppfølging eller behandling av pasient og har en varighet utover 20 minutter. Kontakt
av hovedsakelig administrativ art inngår ikke.
6 F.eks. kommunal helse- og omsorgstjeneste, barnevern eller skole- og utdanningsrelatert virksomhet
7 For mer informasjon om koden, se årets kodeveiledning
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IPS
Jobbspesialist
og pårørende,
uten jobbsøker
tilstede.

WPBA25 Konsultasjon med pårørende eller andre
nærstående personer, uten pasienten tilstede6









Hva: Informasjon
til pårørende om
IPS
Hvem deltok:
pårørende
Sted for aktivitet:
videomøte
Dato: 03.03.21
Tidsbruk: 11-11.30
Aktuell kode:
OABI00/OBBJ00 og
WPBA25

5.2 Presiseringer
Angående fritak fra krav om egenandel
IPS Jobbspesialister i spesialisthelsetjenesten kan være lønnet av NAV eller helseforetaket.
Jobbspesialister med ulikt ansettelsesforhold jobber ofte i samme helseteam og med samme
pasientgruppe. Bare jobbspesialister som mottar lønn fra foretaket kan kreve e genandel. Krav om
egenandel vil derfor medføre urimelig forskjellsbehandling av pasienter. Vi har erfaring med at
jobbsøkere ikke ønsker oppfølging inntil de har nådd egenandelstaket, noe som også bryter med IPS
grunnprinsipp om «ingen ekskludering»,
Ledergruppen i PHR gjorde i ledermøtet 14.11.18 følgende vedtak: «Jobbspesialister i IPSprosjektet skal ikke kreve egenandel fra pasienter, men DPS’et krever refusjon fra HELFO i
henhold til gjeldende praksis 8.»

Angående tidsbruk
Aktivitet som skal kreves refusjon for, må ha en varighet på over 20 minutter.

Angående angivelse av «sted for aktivitet»:
Enkelte opphold har krav til spesifikke registreringer ut fra hvordan og hvor kontakten med pasient
fant sted. Det er derfor spesielt viktig å gi informasjon til ekspedisjonen om følgende:
«Sted for aktivitet»
Ambulant

Krav til refusjon
 IPS Jobbspesialist og enten «jobbsøker» og/eller pårørende har
deltatt
 Kontakten foregikk utenfor spesialisthelsetjenestens lokaler
Telefon-konsultasjon  Oppfølging på telefon av jobbsøker eller pårørende
 kontakten fyller kriteriene til konsultasjon 9
 Registreres administrativt som telefonkonsultasjon med pasient og
aktuell kode fra NCMP kodeverket

8
9

Gjeldende praksis henspeiler til praksis ved Vesterålen DPS
Skal fylle kravene til OA eller OB kode
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Video-konsultasjon
Videomøte








Jobbsøker/pårørende følges opp på video
kontakten fyller kriteriene til konsultasjon
IPS Jobbspesialist har hatt møte med annen instans 10
Med eller uten pasient (kodes hver for seg)
Kontakten fyller kriteriene til videomøte
Registreres administrativt som videomøte i administrativt kodeverk.

Angående «sentrale punkter for arbeidsrettet behandling 11»
Formålet med arbeidsrettet behandling er å bidra til bedre helse og arbeidsevne, og bedre
jobbmestring og livskvalitet:
 Tydelig arbeidsfokus med samtidig behandling og arbeidsrettet bistand, dvs. både helse og
arbeid som mål. Arbeidsdeltakelse er viktig for bedre helse og livskvalitet/mestring.
 Med arbeid forstås også skole og utdanning
 Samarbeid med NAV, fastlege, arbeidsgiver og andre om samtidige tiltak
 Tverrfaglig tilnærming og organisering
 Hjelp tidlig i sjukdomsforløpet – kort ventetid
 Pasienten er aktiv part i egen behandling
 Pasienter med samtidig somatisk og psykisk sykdom kan få tverrfaglig, samtidig
behandling.

6. Referanser:







Årets kodeveiledning: https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrtfinansiering-og-drg-systemet/innsatsstyrt-finansiering-isf
Mer om DRG: https://www.helsedirektoratet.no/tema/finansiering/innsatsstyrtfinansiering-og-drg-systemet/drg-systemet
PR31250 Bruk av intern melding (gul lapp) EPJ DIPS
RL4436 IPS Oppfølging i jobb
FB1346 Hva innebærer Individual Placement Support
Teknologi og eHelse/Regionale standarder, prosedyrer, brukerveiledninger og opplæring
for DIPS. Arbeidsrettet behandling – registrering. Helse Sør-Øst. Utgave 1.00.

10

Møte utenfor spesialisthelsetjenesten
Formålet hentet fra Helsenorge.no, Helse og arbeid. Punktene er hentet fra Helse Sør-Øst RHFs
prosedyreverk.
11
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