
   
   

  

  
   
   

 
 

 
 

 
 

Det kongelige Helsedepartement        Det kongelige Helsedepartement        
  
Postboks 8011 Dep Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 0030 Oslo 
    
    
  
  

        
03/29 - 3798/03 03/29 - 3798/03   Per Karlsen 51 96 38 06 Per Karlsen 51 96 38 06 08.08.2003 08.08.2003 

  
  
  
  

Gjennomgang av aktivitet og pasientbehandling Gjennomgang av aktivitet og pasientbehandling 
  

Viser til Deres brev av 25. og 30. juni der det bes om en gjennomgang av aktivitet og pasientbehandling 
for de regionale helseforetakene innen uke 32 i 2003. Gjennomgangen skulle omfatte følgende: 
Viser til Deres brev av 25. og 30. juni der det bes om en gjennomgang av aktivitet og pasientbehandling 
for de regionale helseforetakene innen uke 32 i 2003. Gjennomgangen skulle omfatte følgende: 
  

• Stortingets budsjettvedtak skal vurderes opp mot øyeblikkelig hjelp, beredskap og den alminnelige retten til 
nødvendig helsehjelp fullt ut skal opprettholdes. Departementet legger også til grunn at det utover dette skal være 
høy aktivitet og at ventelister/ventetider fortsatt skal gå ned i 2003. 

• Stortingets budsjettvedtak skal vurderes opp mot øyeblikkelig hjelp, beredskap og den alminnelige retten til 
nødvendig helsehjelp fullt ut skal opprettholdes. Departementet legger også til grunn at det utover dette skal være 
høy aktivitet og at ventelister/ventetider fortsatt skal gå ned i 2003. 

• ”… bes det om at de regionale helseforetakene analyserer effekten av at aktiviteten i 2003 blir videreført på samme 
reelle nivå som i 2002, og at de regionale helseforetakene klargjør hva som vil være nødvendig for at sørge-for-
ansvaret kan ivaretas, og at øvrige forutsetninger for Stortingets vedtak kan følges opp.” 

• ”… bes det om at de regionale helseforetakene analyserer effekten av at aktiviteten i 2003 blir videreført på samme 
reelle nivå som i 2002, og at de regionale helseforetakene klargjør hva som vil være nødvendig for at sørge-for-
ansvaret kan ivaretas, og at øvrige forutsetninger for Stortingets vedtak kan følges opp.” 

  
  
ANALYSE AV AKTIVITETEN ANALYSE AV AKTIVITETEN 
DRG- POENG OG ANTALL BEHANDLEDE PASIENTER DRG- POENG OG ANTALL BEHANDLEDE PASIENTER 
  
Helse Vest sitt budsjett for 2003 viser følgende utvikling i DRG- poeng sammenlignet med 2002. Helse Vest sitt budsjett for 2003 viser følgende utvikling i DRG- poeng sammenlignet med 2002. 
Faktisk 2002 Egne HF Private Total
Basisbestilling 152859 10463 163322
Tilleggsbestilling 10350 551 10350
SUM DRG poeng 163209 11014 173672

Budsjett 2003 Egne HF Private Total
Basisbestilling 154053 10848 164901
Tilleggsbestilling 21622 21622
SUM 175675 10848 186523

Økning i produksjon målt mot faktisk 2002 12466 12851
Økning i % 7,6 % 7,4 %

Faktisk 2002 Egne HF Private Total
Basisbestilling 152859 10463 163322
Tilleggsbestilling 10350 551 10350
SUM DRG poeng 163209 11014 173672

Budsjett 2003 Egne HF Private Total
Basisbestilling 154053 10848 164901
Tilleggsbestilling 21622 21622
SUM 175675 10848 186523

Økning i produksjon målt mot faktisk 2002 12466 12851
Økning i % 7,6 % 7,4 %  
Tabell 1: Økning DRG-poeng fra faktisk 2002 – budsjett 2003 
 
 
Helseforetakene rapporterer ca 1400 DRG-poeng lavere aktivitet enn budsjettert etter mai 2003. Dette er 
et avvik på 2% i forhold til budsjett, som tilsvarer et negativt avvik på ca 3500 DRG-poeng i forhold til 
årsbudsjettet. 



 
Helseforetakene gir i den månedlige rapporteringen også en prognose for pasientbehandling i form av 
DRG-poeng for 2003. I og med at helseforetakene bare er i sitt andre driftsår er det grunn til å 
understreke usikkerheten i prognosetallene. Sammenlignet med faktisk produksjon 2002 gir det følgende 
bilde: 
 
DRG poeng Stavanger Fonna Bergen Førde Helse Vest
2002 (faktisk) 42130 25456 75122 20501 163209
2003 (prognose) 47010 27025 79903 21549 175487
Endring 11,6 % 6,2 % 6,4 % 5,1 % 7,5 %  
Tabell 2 økning DRG poeng ”faktisk 2002” – prognose 2003. 
 
Ovenstående tabeller viser at helseforetakene samlet sett forventer en produksjon om lag i tråd med 
vedtatt budsjett 2003. I tabellen over og i tabellene på de følgende sidene er det lengst til høyre en kolonne 
”Helse Vest”. Denne kolonnen inneholder sum helseforetak i Helse Vest, dvs eksklusive private. 
 
Det er svært store variasjoner i veksten mellom foretakene. De sist rapporterte prognosene fra 
Helseforetakene for antall behandlede pasienter gir følgende bilde: 
2002 (faktisk) Stavanger* Fonna Bergen Førde Helse Vest

Sykehusopphold 36607 23832 60179 19398 140016
Dagbehandling 18861 10177 27902 5153 62093
Total 55468 34009 88081 24551 202109
*= Tall for Helse Stavanger er justert ift sammenlignbarhet mot 2003 (Dvs at alle "DRG-
    pasienter" som er registrert med liggedag = 0 blir registrert under dagbehandling).

2003 (Prognose) Stavanger Fonna Bergen Førde Helse Vest

Sykehusopphold 38881 24642 62054 20418 145995
Dagbehandling 20362 11105 30116 5701 67284
Total 59243 35747 92170 26119 213279

Endring Stavanger Fonna Bergen Førde Helse Vest
Sykehusopphold 6,2 % 3,4 % 3,1 % 5,3 % 4,3 %
Dagbehandling 8,0 % 9,1 % 7,9 % 10,6 % 8,4 %
Total 6,8 % 5,1 % 4,6 % 6,4 % 5,5 %

Tabell 3 økning i sykehusopphold og dagbehandlinger 2002 (faktisk) – 2003 (prognose). 
 
Tabell 3 viser at veksten i antall behandlede pasienter er 2 prosentpoeng lavere enn veksten i antall DRG-
poeng. Dersom man tar den prosentvise endringen i antall behandlede pasienter og ser opp mot endringer 
i produserte DRG poeng, så vil vi få et tilnærmet uttrykk for endring i DRG indeks. Denne blir basert på 
prognosetallene over følgende: 
 
Vekst i DRG-index Stavanger Fonna Bergen Førde Helse Vest
2003 (prognose) 4,8 % 1,1 % 1,7 % -1,3 % 2,0 %  
Tabell 4 vekst i DRG- indeks i 2003 
 
I tabell 4 over vises DRG indeks for inneliggende, dagbehandling og dagkirurgi.  
Av enkelthelseforetak viser Helse Stavanger den høyeste veksten i DRG-indeks. Dette må sees i 
sammenheng med at Helse Stavanger har et lavt utgangspunkt når det gjelder DRG-indeks. Vi forutsetter 
at Departementet måler på RHF-nivå.  
 
Forutsetningen i Statsbudsjettet var at DRG-prisen ble redusert 2% for mer medisinsk korrekt koding, 
samtidig ville reduserte hjertevekter føre til en reduksjon på 1%. Netto vekst i forhold til 2002 nivået blir 
da 1%. Noe av indeksveksten ut over 1% skyldes reelt sett tyngre og mer kostnadskrevende behandling. I 
rapporten ”ISF - Fjerning av kryptaket i 2002?” (HD-sykehusavdelingen 21. september 2001) ble denne 
angitt til ca 100 millioner. Dette utgjør mellom 0,6 og 0,7% vekst i DRG-indeksen. På denne bakgrunn 
ligger Helse Vest totalt sett innenfor forutsetningene i Statsbudsjettet når det gjelder utvikling i DRG-
indeks dersom ett prosentpoeng av indeksveksten kan tilskrives tyngre og mer kostnadskrevende 
behandling.. 
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POLIKLINIKKER, LABORATORIE OG RØNTGENVIRKSOMHET 
 
Helse Vest ønsker å kvalitetssikre tallgrunnlag for poliklinikker, laboratorie- og røntgen for å kunne gjøre 
tilfredsstillende analyser. 
 
 
KONSEKVENSER AV Å REDUSERE AKTIVITETEN TIL 2002 NIVÅET: 
 
Sett i et økonomisk perspektiv, gitt at all produksjonsvekst blir gjennomført uten mer bruk av overtid eller 
nye stillinger, vil en reduksjon av produksjonen til 2002 nivå medføre at kapasitet som allerede finnes i 
helseforetakene ikke utnyttes. Mye av kapasiteten er også knyttet opp til beredskap. Helse Vest har en 
prognose på aktivitet som ligger vel 12.300 DRG-poeng ut over 2002 nivået. Dersom pasientbehandlingen 
skal reduseres til 2002 nivået vil dette medføre en reduksjon av inntektene med ca 220 millioner kroner. 
Muligheten for tilsvarende kostnadsreduksjoner innenfor samme tidshorisont er ikke mulig. Trolig vil vårt 
underskudd øke omtrent tilsvarende, spesielt med en så kort horisont som det her er vurdert i forhold til. 
 
Dersom en i løpet av de siste månedene av året skal redusere aktiviteten for å komme ned på 2002 nivået, 
så vil dette føre til store reduksjoner de siste månedene av året med tilhørende forlengelse av ventelister og 
ventetider. Dersom for eksempel reduksjonen ned til 2002 nivået skal tas i løpet av årets tre siste måneder 
vil Helse Vest måtte foreta en reduksjon av pasientbehandlingen på ca 28 %. Dette vil det være svært 
vanskelig å gjennomføre uten at det går utover ”sørge for ansvaret” En svært stor del av den elektive 
behandlingen må som en konsekvens av dette innstilles. Dette vil medføre en betydelig økning på 
ventelistene, og gi dårlig utnyttelse av høyt kvalifisert personell som en må beholde av beredskaps- og 
kompetansemessig hensyn. 
 
Våre helseforetak har gjort og gjør en stor innsats for å redusere ventelister og ventetider, samtidig som en 
fokuserer på å få mer pasientbehandling for ressursene som settes inn. Dette er i tråd med de signal som 
er gitt i styringsdokument fra departementet og fra Helse Vest RHF. Dersom en nå skal gi kontramelding 
om å redusere produksjonen, vil dette virke demotiverende. Den eneste måten dette kan gjøres for 
samtidig å få redusert kostnadsnivået tilsvarende vil være gjennom strukturtiltak og hardhendt prioritering, 
og ikke ved en prosentvis lik reduksjon på alle enheter. Dette blir det arbeidet med i et mer langsiktig 
perspektiv.  
 
Helse vest RHF vil også peke på de store økonomiske utfordringene som foretaket har. For å nå 
målsettingen om balanse i 2004, må kostnadsnivået reduseres med kr 450 millioner basert på prognose pr 
utgangen av mai og med en forutsetning om stabile rammebetingelser. I denne sammenheng vil en også 
understreke at det nå er dokumentert at Helse Vest er underfinansiert i forhold til de andre regionene. Evt 
tiltak nå bør således også sees i en langsiktig sammenheng for en mer lik fordeling av ressursene til 
spesialisthelsetjenesten i landet. Etter vår vurdering er det derfor et ytterst uheldig tidspunkt nå å skulle 
redusere spesialisthelsetjenesten i denne regionen ytterligere.  
 
Det arbeid som nå foretas for å redusere ventelister og korte ned ventetider vil i løpet av noen få år med 
stor sannsynlighet føre til en situasjon der kapasiteten lettere vil kunne justeres som følge av tilgangen på 
pasienter. Evt tiltak bør også av denne grunn sees i et langsiktig perspektiv. 
 
 
Med vennlig hilsen  

 
 Mai Vik 
Styreleder 
 
       Herlof Nilssen 
       Administrerende direktør  
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