
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BESTILLING 2003  
 
Vedlegg til styringsdokument 2003 – Helse Stavanger HF 
 
 



  

1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde  
 
Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest 
RHF sitt ansvarsområde, dvs. Helseregion Vest. Hovedopptaksområdet for Helse Stavanger 
HF er Sør-Rogaland. I tillegg omfatter bestillingen aktuelle regionfunksjoner og regionale 
kompetansesenter.  
 
Bestillingen fastsetter volum og finansiering/vederlag for den planlagte virksomheten og for 
øyeblikkelig hjelp, samt eventuelle tilleggsbestillinger/prosjekter. I bestilling inngår også 
øyeblikkelig hjelp til pasienter utenfor hovedopptaksområdet, og pasienter som henvises til 
Helse Stavanger HF etter ordning om fritt sykehusvalg. Bestillingen inneholder krav til 
utføringen av tjenestene mht. kvalitet og servicenivå. 
 
 

2 Krav til kvalitet og service 
 
2.1 Kvantifiserbare indikatorer 
Kvalitetsindikatorer som framgår nedenfor, skal det ihht. styringsdokumentet rapporteres på i 
2003.  
 
Helseforetakene skal ha ambisjon om at andel epikriser som er skrevet og sendt innen syv 
dager etter utskrivingsdato er minimum 80% i siste tertial 2003. Resultatkrav for de øvrige 
kvalitetsindikatorene kommer Helse Vest RHF tilbake til i løpet av første kvartal 2003.  
 

Indikatorer felles innen somatikk og psykiatri: 
Epikrisetid 
Overbelegg og korridorpasienter 

 
Indikatorer innen somatikk: 
Dødelighet for diagnosegruppene lårhalsbrudd og hjerteinfarkt 
Prevalens av sykehusinfeksjoner 
Ventetid før primærbehandling tykktarms/endetarmskreft 
Reinnleggelser for diagnosegruppene KOLS og lårhalsbrudd 
 
Indikatorer innen psykiatri: 
Reinnleggelse for diagnosegruppene førstegangsinnslagte med schizofreni og 
bipolar stemningslidelse 
Tvungen innskrivning i psykiatrisk institusjon 
Ventetid før primærbehandling etter henvisning til psykiatrisk behandling 
Varighet av ubehandlet psykose 

 
 
2.2 Ikke-kvantifiserbare indikatorer 
De ikke-kvantifiserbare indikatorer gjelder innen somatikk og psykiatri, og skal rapporteres i 
årlig melding. Nærmere krav til rapporteringsform kommer Helse Vest RHF tilbake til i felles 
mal for årlig melding. Følgende indikatorer gjelder for 2003: 
 
 Rutiner og opplegg for bruk av pasientinformasjon 
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 Forskning og utviklingsaktiviteter 
 Rutiner og opplegg for utdanning og rekruttering 
 Strategier og aktiviteter innen forebyggende og helsefremmende arbeid 
 Status og måloppnåelse for samarbeid med kommunehelsetjenesten 
 Status og planer for helsemessig- og sosial beredskap 
 
 
 

3 Bestilling 
For 2003 bestilles et nærmere angitt volum av stykkprisfinansiert tjenesteproduksjon og 
nærmere angitt tjenesteproduksjon jfr tabell 3.1 og 3.2 som finansieres via basistilskuddet jf. 
pkt. 4. 
 
I tabell 3.1 og 3.2 er øyeblikkelig hjelp og planlagt virksomhet angitt samlet. Det er 
hovedsakelig lagt opp til en bestilling som består i en videreføring av samlet produksjon i 
2002 (jfr. revidert budsjett 2002). For 2003 er det innen psykiatri forutsatt en 30% 
produktivitetsøkning i polikliniske konsultasjoner/tiltak.  
 
tabell 3.1 Somatikk ø-hjelp og planlagt virksomhet 
 2002 2003 
DRG-poeng 38 371 38 371 
Antall polikliniske 
konsultasjoner (inkl. 
strålebehandling) 

161 952* 161 952* 

* Ikke lagt inn antall polikliniske konsultasjoner for Rehabiliteringstjenesten som er en del av bestillingen. 
  
tabell 3.2 Psykiatri ø-hjelp og planlagt virksomhet 
 2002 2003 
Antall polikliniske 
konsultasjoner 

39 000 50 700 

 
I bestilling inngår også oppgaver knyttet til forskning, undervisning og opplæring av pasienter 
(jfr. styringsdokumentet). 
 
Luftambulansen inngår ikke i bestillingen. Unntaket gjelder ikke helsepersonell knyttet opp 
mot disse tjenestene. 

Bestilling  2003, vedlegg til styringsdokument 2003 – Helse Stavanger HF Side 3 av 5 



4 Betaling somatikk 
 
4.1 Betalingsmodell 
Betalingsmodell for somatiske helsetjenester baseres på systemene DRG og ISF. DRG/ISF-
systemet innbærer at DRG-poengene multipliseres med en enhetspris. Dette gir en tilnærmet 
riktig verdi av hva det koster å behandle de forskjellige sykdomsbilder ut fra en 
gjennomsnittsbetraktning.  
 
Helse Stavanger HF mottar en %-andel av den sentralt fastsatte enhetsprisen for 2003 som 
utgjør kr. 29 931,- pr. DRG-poeng. Dette gjelder behandling av pasienter ved sykehusopphold 
eller dagbehandling/dagkirurgi. 
 
I tillegg ytes nærmere angitt basistilskudd som består av tilskudd til poliklinikker og tilskudd 
somatikk. Det ytes eget regionsykehustilskudd. 
 
For poliklinisk virksomhet vil Helse Stavanger HF få dekket deler av utgiftene fra RTV ut fra 
takster og fra pasientene i form av egenandeler. Det resterende skal Helse Vest RHF dekke 
via basistilskuddet. 
 
 
4.2 Vederlag for stykkprisfinansierte oppgaver 
Sykehusopphold og dagbehandling/dagkirurgi (akutt og elektiv) dekkes av Helse Vest RHF 
basert på fastsatt DRG-poeng multiplisert med 80% av enhetsprisen for 2003 som angitt i 4.1. 
Dette gir et vederlag til Helse Stavanger HF på kr. 23 945,- pr. DRG-poeng.  
 
For bestilling på 38 371 DRG-poeng utgjør dette totalt kr. 918 787 000,-. 
 
4.3 Vederlag for poliklinisk virksomhet 
Poliklinisk virksomhet finansieres dels ved RTV refusjon og egenandeler fra pasientene og 
dels gjennom basistilskuddet fra Helse Vest RHF . 
 
Til finansiering av poliklinisk virksomhet yter Helse Vest RHF et basistilskudd til Helse 
Stavanger på kr 148 577 000,- i 2003. 
 
4.4 Øvrig basistilskudd og regionsykehustilskudd 
Øvrig basistilskudd :    kr.  293 237 000,- 
Regionsykehustilskudd:   kr.      9 757 000,- 
 
Sum øvrig basistilskudd  ekskl. poliklinikk 
og regionsykehustilskudd   kr.  302 994 000,- 
 
 

5 Betaling psykiatri 
 
5.1 Betalingsmodell 
Betalingsmodellen for psykiatrien er en kombinasjon av basistilskudd, RTV-refusjon og 
egenandeler. 
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For poliklinisk virksomhet vil Helse Stavanger HF få dekket deler av utgiftene fra RTV ut fra 
takster og fra pasientene i form av egenandeler. Det resterende skal Helse Vest RHF dekke 
via basistilskudd. 
 
5.2 Vederlag  
Helse Vest RHF yter basistilskudd til psykisk helsevern i Helse Stavanger HF med kr. 
405 617 000,- for 2003. 
 
For 2003 utgjør basistilskuddet til poliklinisk virksomhet fra Helse Vest RHF til Helse 
Stavanger HF kr. 30 950 000,-. 
 
 

6 Mer/mindreoppfyllelse 
Helse Stavanger HF skal varsle eier gjennom den månedlige rapportering dersom det 
foreligger grunn til å tro at det vil bli avvik fra bestillingen. 
 
6.1 Utgangspunkt for avviksberegning 
For stykkprisfinansiert virksomhet innen somatikk, skal avviksberegningen baseres på 
summen av DRG-poeng.  
 
Det ytes ikke kompensasjon eventuelt trekk for mer- eller mindreproduksjon for psykiatriske 
helsetjenester. Dette gjelder ikke den polikliniske virksomheten.  
 
For poliklinikk skal avviksberegningen, innen både somatikk og psykiatri, baseres på hvor 
stort avviket er i prosent av det bestilte volum.  
 
6.2  Betalingsjustering 
Somatikk 
Ved samlet merproduksjon kompenseres Helse Stavanger HF med 60% av sentralt fastsatt 
pris pr. DRG-poeng. Dette utgjør kr. 17 958,- pr. DRG-poeng. 
 
Ved mindre produksjon enn opprinnelig bestilt, utløses reduksjon i det avtalte vederlag fra 
Helse Vest RHF. Reduksjonen skal tilsvare den samlede del som produseres mindre, 
multiplisert med 80% av DRG-prisen. 
 
Poliklinisk virksomhet – somatikk og psykiatri 
Det ytes ikke kompensasjon for meroppfyllelse av planlagt poliklinisk virksomhet. Ved 
mindre produksjon enn opprinnelig bestilt utløses en prosentvis reduksjon i basistilskuddet til 
poliklinikk tilsvarende avvikets prosentvise størrelse. 

 
 

7 Vederlag forskning og utvikling  
Tilskudd til forskning i 2003 er fordelt av samarbeidsorganet mellom Universitetet i Bergen 
og Helse Vest RHF. 
 


