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TILSKUDD TIL REGIONSYKEHUS 2003 – SÆRSKILTE FUNKSJONER, 
FORSKNING OG UNDERVISNING 
 
Bakgrunn 
 
Regionsykehustilskuddet omfatter basistilskudd og tilskudd til særskilte funksjoner, forskning 
og utdanning. I styringsdokument ble de regionale helseforetakene bedt om å søke tilskudd til 
særskilte funksjoner innen 01.02.03. I brev av 05.05.03 gir Helsedepartementet svar på 
søknadene for 2003. Det gjøres samtidig rede for tilskudd til forskning og undervisning. 
 
Brevet er vedlagt. 
 
Kommentarer 
 
1. Tilskudd til særskilte funksjoner 
Bevilgning til særskilte funksjoner omfatter kun godkjente lands- og flerregionale funksjoner 
og nasjonale kompetansesentre 
 
Helse Vest RHF er for 2003 tildelt et tilskudd på 44,957 mill. kr. Det tilsvarer i hovedsak 
tilskuddet for 2002 prisjustert med 3,9 %. Det er mindre enn søkt om men er tråd med 
fordelingsforslag i St. prp. nr. 1(2002-2003). 
 
I søknaden fra Helse Vest RHF ble funksjonene inndelt i tre grupper: 
 

 Funksjoner som tidligere har mottatt støtte 
 Nye funksjoner 
 Funksjoner som tidligere ikke har mottatt støtte 

 
Departementet har også i år lagt vekt på å sikre finansiering av eksisterende funksjoner og 
tildelt midlene til funksjoner som tidligere har mottatt støtte i tråd med Helse Vest RHF sine 
prioriteringer.  
 
Det er en endring fra 2002. Tilskudd til kompetansesentre i sikkerhets-, fengsels-, og 
rettspsykiatri er overført til regionsykehustilskuddet og medtatt her under særskilte 
funksjoner. 
 
De konkrete funksjonene som er tildelt støtte fremgår på side 3 i departementets brev. 
 
Det er tidligere overfor departementet pekt på at ordning med godkjenning av lands- og 
flerregionale funksjoner og kompetansesentre og tilhørende finansiering må forbedres.  
 
For å illustrere dette har departementet godkjent at Helse Vest RHF etablerer 3 nye funksjoner 
men samtidig presisert at det ikke er lagt inn nye midler i ordningen. 



Dette gjelder: 
 

 Allogen stamcelletransplantasjon som flerregional funksjon i Helse Bergen HF 
 Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser i Helse Stavanger HF 
 Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer i Helse Bergen HF 

 
Helse Vest RHF har bedt departementet om et møte for å diskutere disse funksjonene. 
 
Departementet er for øvrig i gang med en bred evaluering av alle lands- og flerregionale 
funksjoner og nasjonale kompetansesentre. Den forventes ferdig sommeren 2003. 
 
2. Tilskudd til forskning 
Tilskudd til forskning er rettet mot konkrete forskningsprosjekter innen klinisk forskning og 
utprøvende behandling. For 2003 er tilskuddet prisjustert med 3,9 % og styrket samlet med ca 
15 mill. kr. 
 
For Helse Vest RHF betyr dette et samlet tilskudd på 32,014 mill. kr. for 2003. Beløpet er i 
samsvar med forslag i St. prp. nr. 1 (2002-2003). 
 
I Helse Vest RHF er midlene fordelt av samarbeidsorganet med Universitetet i Bergen. 
 
3. Tilskudd til undervisning 
Tilskudd til undervisning gis som kompensasjon for sykehusenes merkostnader ved å motta 
medisinerstudenter i den kliniske behandlingen. 
 
Tilskuddet er for 2003 konsekvensjustert som følge at flere studenter skal ut i klinisk praksis 
og prisjustert med 3,9 %. Økningen i Helse Vest er på 4,3 mill. kr som følge av opptrappingen 
fra 1996. 
 
Helse Vest RHF får et samlet tilskudd på 119,745 mill. kr. Beløpet er i samsvar med forslag i 
St. prp. nr. 1 (2002-2003). Beløpet fordeles til helseforetakene er i samsvar med 
fordelingsnøkkel basert på undervisningsomfang. 
 
4. Rapportering 
Det skal rapporteres for tilskuddene innen 31. mars 2004. 
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