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Kap. 732 post 76 Innsatsstyrt finansiering  
 

Aktivitetsvekst  

Aktiviteten målt i antall sykehusopphold viser en vekst om lag 1 prosentenhet høyere enn 
forutsatt i budsjettet for 2002. Dette tilsvarer en merutbetaling over ISF-ordningen på om lag 
150 mill. kroner. Det foreslås å øke bevilgningen til innsatsstyrt finansiering med 150 mill. 
kroner for aktivitetsåret 2002 og å videreføre dette nivået i 2003. Til sammen foreslås det 
bevilget 300 mill. kroner til ISF.  
 
Indeksvekst  
DRG-indeksen vil øke som følge av mer komplett registrering av behandling. Dette vil ikke 
ha sitt motstykke i økte kostnader, og skal derfor ikke medføre økte utbetalinger gjennom 
ISF-ordningen. Det tidligere kryptaket sikret at det ikke ble utbetalt ISF-refusjon som følge av 
bedre koding. I 2002 ble kryptaket fjernet. For å unngå at det utilsiktet skulle bli utbetalt ISF-
refusjon for bedre og mer komplett registrering, ble det i budsjettet for 2002 lagt til grunn et 
anslag for hvor mye DRG-indeksen ville øke som følge av kodeforbedring, og enhetsprisen 
ble tilsvarende redusert. Foreløpige tall for 2002 indikerer en indeksvekst ca. 200 mill. kroner 
utover det som var forutsatt i budsjettet. Dette indikerer at enhetsprisen ble fastsatt noe for 
høyt i budsjettet for 2002.  
 
I St.prp. nr. 1 (2002-2003) ble det varslet at endelig enhetspris for 2003 ville bli fastsatt etter 
at aktivitetstallene for 2. tertial forelå. Enhetsprisen ble fastsatt i prislisten for 2003. Tallene 
for 2. tertial var godt i samsvar med budsjettforutsetningene. Etterregistreringen i 3. tertial var 
imidlertid vesentlig mer omfattende enn tidligere år. Dette forklarer avviket i forhold til 
budsjett i 2002. Det har hele tiden vær en forutsetning at utbetalingene gjennom ISF-
ordningen skal avspeile reell aktivitet.   
Helsedepartementet vil avvente endelig beslutning om eventuelle merutbetalinger til det 
enkelte regionale helseforetak for den uforutsette høyere indeksveksten til etter at 
avregningsutvalget har gått gjennom fjorårets oppgjør og kommer tilbake til Stortinget i 
forbindelse med omgrupperingsproposisjonen til høsten.  
  
DRG-indeksens utvikling i 2003 vil kunne påvirke enhetsprisen for 2003. For 2003 er det 
fastsatt en foreløpig enhetspris på ca. 30 000 kroner. I budsjettopplegget for 2003 er det i 
likhet med for 2002 foretatt en nedjustering av enhetsprisen tilsvarende forventet 
registreringsendring.  Dersom indeksen vokser like mye i 2003 som i 2002, vil enhetsprisen 
måtte reduseres med om lag 1000 kroner og utbetalingene over ISF-bevilgningen avkortes 
tilsvarende med 450 mill. kroner i 2003. Faktisk indeksvekst i 2003 er imidlertid svært 
usikker, og vil kunne påvirkes av flere forhold. Årsaken til at det ikke foreslås en nedjustering 
av enhetsprisen i 2003 allerede nå, er usikkerhet omkring den faktiske veksten i DRG-indeks i 
2003. Enhetsprisen for 2003 vil derfor bli fastsatt i ettertid når den faktiske indeksveksten er 
kjent, dvs. i forbindelse med årsoppgjøret for 2003. Det vil bli vurdert regionspesifikke tiltak 
på bakgrunn av faktisk utvikling i DRG-indeks.  
 
Kontrollstrategi  
Helsedepartementet gjennomgår og videreutvikler nå den samlede kontrollstrategien for 
utbetalinger gjennom Innsatsstyrt finansiering.  



  
Kap 732 post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv. 

Det er forutsatt en nedgang på 1,5 pst. i aktiviteten på poliklinikkene fra 2002 til 2003. Nye 
tall for aktiviteten i de tre første måneder i 2003 indikerer en vekst på 11,1 pst. over samme 
periode i 2002. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet, men dersom utviklingen 
fortsetter i 2003, vil dette medføre en merutgift på omlag 490 mill. kroner utover vedtatt 
budsjett.  
 
Etter Helsedepartementet vurdering har det vært en kraftig og uforutsatt vekst i utgiftene til 
poliklinikk og laboratorie- og røntgenvirksomhet, både offentlig og privat. Denne veksten må 
begrenses slik at også denne type tjenesteyting inngår i den overordnede prioriteringen av 
ressurser til helsetjenesten. Helsedepartementet vil derfor nøye følge utviklingen fremover og 
iverksette tiltak dersom utviklingen i årets tre første måneder fortsetter og aktiviteten 
overstiger det som er lagt til grunn for vedtatt budsjett for 2003.  Helsedepartementet 
gjennomfører nå ekstraordinære kontrolltiltak for tilskuddene til poliklinikk og privat og 
offentlig laboratorie- og røntgenvirksomhet. Undersøkelsen koordineres av et uavhengig 
miljø. RTV og SINTEF Unimed trekkes inn i dette arbeidet. Disse kontrolltiltakene vil også 
avgjøre om og i så fall hvilke type virkemidler som vil bli tatt i bruk for å begrense veksten i 
utgiftene, herunder å redusere takstene fra 01.07.03. Helsedepartementet vil om nødvendig 
komme tilbake til saken i forbindelse med omgrupperingsproposisjonen til høsten.  
 
 
Andre saker  
 
Åpningsbalanse, foretakenes gjeldseksponering, modell for fremtidige store investeringer i 
helsesektoren 
 
Ved behandlingen av St.prp. nr. 1 (2002-2003) Helsedepartementet, uttalte sosialkomiteens 
flertall  

”Videre ber flertallet Regjeringen presentere et endelig forslag til åpningsbalanse for de regionale 
foretakene, herunder en gjennomgang av foretakenes gjeldseksponering. I den sammenheng ber 
flertallet Regjeringen også legge frem modell for finansiering av fremtidige store 
investeringer/nybygg i helsesektoren.” 

 

Åpningsbalanse og endelig verdsetting  
Arbeidet med den endelige verdsettingen pågår og endelig forslag vil bli fremmet i 
statsbudsjettet for 2004. 
 
Gjeldseksponering  

De regionale helseforetakene er ikke gitt mulighet til å ta opp lån i det private markedet. 
Lånebevilgningene i staten gir derfor uttrykk for all den gjeld som de regionale 
helseforetakene kan ta opp. 

 
Finansiering av framtidige store investeringsprosjektet 
I tråd med intensjonene i reformen er det lagt opp til et desentralt styringssystem også når det 
gjelder investeringer, med utstrakte fullmakter til de regionale helseforetakene.  
I proposisjonen omtales hovedelementene i beslutnings- og styringssystemet som vil gjelde 
fra 2003. 



  
 
I tillegg tas bl.a. følgende aktuelle saker opp i proposisjonen:  
 Omtale av regnskapslovens utjevnende effekt i forhold til svingninger i pensjonsutgifter. 
 Vurdering av behovet for driftskreditter fram mot 2004 
 Beskrivelse av gjennomføring av effektivisering mv. i helseforetakene  
 Det årlige meldingsystem  
 Åpenhet i helseforetakene i proposisjonen.  
 Forslag om økning i egenandeler, herunder bl.a. på poliklinikk, private spesialister, private 

laboratorier og røntgeninstitutt  
 Erstatningsoppgjør for pasienter med stråleskader etter behandling på Rikshospitalet. 
 Svangerskaps-,fødsels- og nyfødtomsorg 
Vurdering av de fremtidige retningslinjene for nyfødtmedisin 


