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1. Innledning 
 
Administrerende direktør legger med dette frem forslag til Budsjett 2004 for Helse 
Vest RHF herunder inntektsramme 2004 for helseforetakene. Forslaget bygger på 
Styringsdokument 2004 fra Helsedepartementet, styresak 111/03 B Foreløpig 
inntektsramme 2004 samt styresak 110/03 B Nytt inntektssystem. 
 
Denne sak er konsentrert rundt følende forhold: 

- Budsjett for Helse Vest RHF (morselskapet) 
- Fordeling av inntektsrammen fra Helse Vest RHF til helseforetakene 
- Låneramme for 2004 

 
Det vises til egen styresak 008/04B vedrørende Helse Vest administrasjon sitt budsjett 
for 2004, samt styresak 006/04B vedrørende status budsjett 2004 for helseforetakene, 
samt fastsetting av resultatkrav for 2004 og 2005. 

 
2. Forutsetninger 

 
Ved tildeling av inntektsrammen til helseforetakene legges det til grunn at en ikke 
deler ut mer midler enn det Helse Vest får fra staten. Det er videre lagt til grunn at 
inntektsfordelingen til helseforetakene i størst mulig grad skal være fullstendig for å 
sikre foretakene et best mulig grunnlag for ferdigstillelse av sitt eget budsjett. Det vil 
dog være forhold som er uavklart og som ikke er tatt opp i den foreløpige 
inntektsramme. Disse forhold omtales senere i saken under aktuelle tildelingsposter. 
 
Helse Vest har fra og med 1/1-2004 overtatt ansvaret for følgende oppgaver: 

- Syketransport 
- Rusreformen 

 
Det har pågått (og pågår fremdeles) et arbeid med å kartlegge de budsjettmessige 
konsekvensene av ovennevnte oppgaver. Konsekvensen av disse er nå innarbeidet i 
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budsjettrammen og det vises til kommentarene under som omhandler risiko og 
vurderinger som er gjort rundt disse postene. 
 
Som omtalt i sak 111/03 B Foreløpig inntektsramme er det i statsbudsjett 2004 lagt til 
grunn et aktivitetsnivå som er på om lag samme nivå som prognosen for 2003. Det er 
videre lagt inn en forutsetning om vekst i DRG indeks på 2,8%. Det må dog bemerkes 
at helseforetakene samt de private ideelle har meldt tilbake til Helse Vest at det er lite 
sannsynlig at en vil kunne gjennomføre kodeforbedring på 2,8%. Samtidig er ISF 
dekningsgrad justert ned fra 60% til 40% av nasjonal DRG pris. Differansen er lagt 
over i basisrammen. DRG prisen ble i St. prp. nr 1 (2003-2004) tillegg nr. 6 foreslått 
satt til 29 454 kroner. Dette innebærer at den tidligere varslede reduksjon i DRG pris 
for 2003 (som ikke blir gjennomført i 2003) blir gjennomført ved fastsettelse av prisen 
for 2004. Dersom DRG-indeks i ettertid avviker fra det som er lagt til grunn, vil prisen 
kunne bli korrigert opp eller ned i avregningsoppgjøret. Helse Vest har ved fastsettelse 
av inntektsrammen 2004 lagt til grunn samme forutsetning på aktivitetsnivå og DRG 
pris som fremgår av statsbudsjettet. 
 
Fordelingsvirkninger av redusert DRG- pris 
1. Det er dokumentert at Helse Vest RHF er underfinansiert. I en situasjon der våre 

helseforetak rapporterer at det er lite sannsynlig at de vil få økning i DRG-indeks 
(forutsatt kodeforbedring på 2,8%) vil en nedjustering av DRG-prisen føre til at 
vår region vil oppleve ytterligere skjevfordeling i forhold til andre regioner. Dette 
under forutsetning at de andre regionene vil ha en vekst i DRG-indeks som 
forutsatt. Dette vil kunne forsterke konsekvensene for regionens evne til å ha en 
aktivitetsutvikling som følger behovet i befolkningen. 

2. Det som kan nøytralisere situasjonen som er beskrevet over, er at departementet er 
villig til å ha en avstemming i forhold til faktisk vekst i DRG-indeks. Dersom 
kodeforbedringen er over 2,8% (som er forutsetningen i statsbudsjettet) skal dette 
føre til en nedjustering av inntektene for det enkelte RHF, og dersom veksten er 
mindre enn 2,8% skal det enkelte RHF få tilført midler tilsvarende. 

3. Den tidligere varslede kutt i DRG pris som følge av vekst i DRG indeks vil ikke 
bli gjennomført for 2003. Ved fastsettelse av DRG pris for 2004 er imidlertid 
denne avkortningen gjort gjeldende. Dvs at kodeforbedring i 2002 og 2003 
nasjonalt er lagt inn som en avkorting av DRG pris. Dette gir en kollektiv nasjonal 
avstraffelse uavhengig av om RHF-et har hatt kodeforbedring over forutsetningene 
i statsbudsjettet eller ikke. For helseforetak som har mindre kodeforbedring enn 
snittet vil dette føre til et skjult effektiviseringskrav, mens de som har 
kodeforbedring over snittet vil tjene. I tillegg er det lagt inn en forutseting om 
ytterligere 2,8% vekst i DRG indeks. Sosialkomiteen har bemerket følgende: 
”Komiteen forutsetter at Helsedepartementet i arbeidet med å fastlegge endelige 
prinsipper for avregning av ISF-oppgjørene har dialog med de regionale 
helseforetakene. Dialogen må ta utgangspunkt i situasjonen i hver region, og den 
endelige løsning må ta hensyn til at utviklingen har vært ulik i regionene med 
hensyn til kodeforbedring og faktisk pasientbehandling” .  

4. DRG- prisen for 2004 er anslått til 29 454 kroner. Dette er en nedgang fra 2003 
prisen med 477 kroner og tar opp i seg forutsatt kodeforbedring i 2002, 2003 og 
2004. Dersom en skal unngå å foreta justeringer for kodeforbedring i 2002 og 
2003 på pris, så må DRG- prisen for 2004 settes opp fra 29 454 kroner til 30 083 
kroner. Dersom også forutsatt kodeforbedring i 2004 skulle fjernes fra prisen så 
ville dette gitt en DRG- pris på 30 949 kroner. 
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5. Det er viktig at en ikke gjør grep på prissettingen som får uheldige 
fordelingsvirkninger i 2005. 

 
 

Behov for forsert innføring av inntektssystem for spesialisthelsetjenesten 
St.meld. 5 (2003-2004) fastslår en underfinansiering av Helse Vest når det gjelder 
basistilskudd. Hagenutvalget viser til en underfinansiering på 675 millioner kroner. 
Tilrådningen fra departementet var en oppjustering av basistilskudd til Helse Vest med 
216 millioner kroner opptrappet over fem år. Helse Vest opplever store utfordringer 
som følge av skjevfordelingen og har behov for at inntektssystemet innføres med full 
virkning fra 2005, dvs uten en opptrapping over fem år. 

 
 
Helse Vest har i styresak 094/03 B Statsbudsjettet – konsekvenser for 2004 redegjort 
for utfordringsbildet som følger av forslag til statsbudsjett. Budsjettet gir ikke rom for 
noen vekst og resultatforbedringen må derfor i stor grad skje gjennom reduksjon av 
kostnader. 

 
Det er i statsbudsjettet lagt til grunn følgende omregningsfaktor for 2004: 

  - Samlet omregningsfaktor   3,4  % 
  - Lønnsvekst inkl. sosiale kostnader 4,0 % 
  - Generell prisvekst    1,6 % 
 
 
 

3. Inntektsramme 2004 fra stat 
 
Tildeling av midler samt resursgrunnlag for Helse Vest RHF fremgår av 
Styringsdokument 2004 fra Helsedepartementet. Dette gir følgende inntektsramme fra 
staten i 2004: 
 

 
Budsjett 2004 Kap. Post

Estimat på DRG produksjon 191 334
Nasjonal DRG pris 29 454
ISF grad 40 %

Estimert DRG inntekt i hele mill. kroner 2 254 223 732. 76
Basisramme 7 320 357 732. 73
Syketransport 145 687 732. 70
Syketransport - estimert andel av tilbakeholdte midler 17 790
Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale 
medisinske kompetansesentre 219 600 732. 78
Psykisk helsevern 263 396 743. 75
Tilskudd til opptreningsinstitusjoner 23 167 732. 70
Tilskudd til utdanning av stråleterapauter 1 995 732. 70
Tilskudd til investeringsmidler i kreftplanen 42 000 732. 70
Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger 2 846 743. 75

Samlet bevilgning statsbudsjett 2004 10 291 061  
 
 



 

 4 

Følgende midler er ikke inkludert i ovennevnte bevilging og vil bli fordelt etter 
søknad:  

- Tilskudd til Hospice (fordeles etter søknad fra primærhelsetjenesten) 
- Kreftbehandling (videreføring av forskningsprosjekter og utdanningstiltak) 

 
Fra og med 1. januar vil utbetaling av poliklinisk refusjon foretas direkte til de 
regionale helseforetak. Denne innebærer at den samlede inntektsramme i Helse Vest 
RHF vil måtte justeres opp så snart en har fått budsjettallene fra helseforetakene 
(inkludert de private ideelle). Dette vil imidlertid ikke påvirke resultatet i RHF’et da 
det kun legges opp til en ren videreformidling av refusjonene til foretakene. 
 

4. Budsjett 2004 – Inntektsramme helseforetakene 
 
Med utgangspunkt i inntektsbevilgningen fastsatt i styringsdokument 2004 og 
inntektsmodell besluttet i styresak 110/03 B legger administrerende direktør frem 
forslag om disponering av inntektsrammen 2004 med følgende fordeling: 
 
  
Inntektsfordeling 2004 - Helse Helse Helse Helse Helse Vest
innenfor inntektsmodell Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM

Innsatsstyrt finansiering 569 360     327 761     946 428     260 191     2 103 740    
Inntektsramme Helse Vest RHF 1 565 966  1 565 966    
Basistilskudd somatikk 931 836     539 789     1 079 981  412 841     2 964 447    
Basistilskudd psyk 456 897     315 549     609 883     206 243     1 588 572    
Høyspesialiserte funksjoner 20 000       -            466 000     -             486 000       
Pasientstrøm tilskudd -             -            358 000     -             358 000       
Strukturtilskudd -             21 000       2 000         69 000       92 000         
Tilskudd til avskrivning 169 169     102 559     231 894     73 378       577 000       
SUM 2 147 261  1 306 658  3 694 186  1 021 653  1 565 966  9 735 725    

Fordeling utenfor inntektsmodell:

Tilskudd i basisrammen
Poliklinikk overført basisramme 45 926       19 870       57 805       25 351       148 952       
Kreftplan 6 683         1 022         8 832         2 425         18 961         
Kompensasjon for arbeidsgiveravgift -             9 200         456            25 340       34 996         
Særskilte tildelinger
"Mor og Barn" prosjekt 400            400             
Øremerket tilskudd -              
Opptrappingsplan psykiatri 3 929         2 347         4 653         2 594         13 523         
Tilskudd til utdanning 10 089       5 048         86 688       3 822         105 647       
Kompetansesentre:
  Regionale kompetansesentre 1 654         2 000         3 654          
  Regionale komp.sentre- kreftplan 17 526       17 526         
  Nasjonale med. komp. Sentre 24 562       24 562         
Syketransport 17 101       16 701       34 337       29 930       98 068         
Investering i kreftplan 42 000       42 000         
Tilskudd til psykososialt arbeid flyktinger 2 846         2 846          
Investeringer i psykiatriplanen 44 200       44 200         
SUM tildelt inntektsramme 2004 2 233 043  1 360 846  3 975 892  1 155 314  1 565 966  10 291 061   
 
Posten  Innsatsstyrt finansiering er en overslagsbevilgning basert på foreløpige anslag 
DRG poeng. Beløpet vil måtte justeres når helseforetakene har rapportert inn sine 
budsjetter for 2004. Justert ISF inntekt vil bli lagt til grunn ved behandling av 
konsernbudsjettet i februar 2004. 
Inntektsfordelingen er delt i 2 hovedkomponenter, inntektsfordeling innenfor ny 
inntektsmodell (jfr. styresak 110/03 B) og fordeling inntektsramme utenfor 
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inntektsmodellen. Inntektsfordeling innenfor ny inntektsmodell baserer seg på 
tallgrunnlaget fra styresak 111/03 B Foreløpig inntektsramme, justert opp for 
tilleggsbevilgning på 90 mill. kroner. 
 
Ved uttrekk av midler til Høyspesialiserte funksjoner (tidligere regionsykehustilskudd) 
til Helse Bergen er det oppdaget en feil i beregningsunderlaget som har medført at 
Helse Bergen har fått 21 mill. kroner for lavt tilskudd. Beløpet fremkommer som 
følger: 

 
   Tidligere regionssykehustilskudd inflasjonsjustert  577.100 
 - tilskudd til særskilte funksjoner (øremerket tilskudd)   24.900 
 - tilskudd til undervisning (øremerket)     86.200 
 = Sum Høyspesialiserte funksjoner    466.000 
 - Fratrekk for opprinnelig tilskudd    445.000 
 = Differanse         21.000 
 

Beløpet er tillagt Helse Bergen sitt tilskudd til Høyspesialiserte funksjoner og avkortet 
mot basisramme somatikk. Netto effekten av denne korreksjon utgjør for Helse Bergen 
ca. 13 mill. kroner da basisramme somatikk samlet reduseres med 21 mill. kroner. 
 
De inntektselementer som ligger under ”Fordeling utenfor inntektsmodell” er 
gjenstand for særskilt vurdering og kan ikke fordeles etter samme kriterier som er lagt 
inn i ny inntektsmodell. Det vises her til nærmere omtale av de enkelte elementene 
nedenfor i saken. 

 
5. Resultatkrav 2004 

 
Det er i styringsdokument 2004 lagt inn krav om at resultatet for Helse Vest samlet 
skal være i balanse i 2005. Det er videre sagt at om lag halvparten av effekten av de 
samlede omstillingstiltak som er nødvendige for å oppnå balanse i 2005, skal 
realiseres i 2004. 
 
Helseforetakenes behandling av budsjettene for 2004 har så langt vært preget av store 
utfordringer i forhold til å levere resultat i tråd med resultatkravet som er fastsatt i 
styringsdokumentet. Underskuddsprognosen for 2003, effekter av statsbudsjettet samt 
endring i finansposter medfører en resultatutfordring i 2004 på om lag 770 mill.  
kroner inkludert estimert effekt av økte avskrivninger på anskaffelser etter 1/1-2002. 
Dette innebærer at helseforetakene samlet må levere et resultat på om lag 410 mill. 
kroner i minus for 2004. Det vises her til egen sak om status budsjettarbeidet i 
helseforetakene. 
 

6. Budsjett 2004 – Helse Vest RHF 
 
Kjøp av helsetjenester innenfor "sørge for ansvaret" 954 384     
Tilskuddsordninger 7 164         
Ikke fordelte midler 543 219     
Helse Vest morselskap inklusive avskrivning 61 200       
SUM disponering av Helse Vest RHF 1 565 966   
Kjøp av helsetjenester innenfor ”sørge for ansvaret”: 
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I denne posten inngår følgende: 
 

 

Tilskudd Apotekene vest 0                   
Tilskudd til influensasenteret i Bergen 2 149            
Driftsavtaler private institusjoner 671 070        
Driftstilskudd private leger 115 586        
Norsk Pasientskade Erstatning 21 466          
Andre avtaler 15 908          
Lab/røntgen 28 435          
Luftambulansen 44 928          
Gjestepasientoppgjør 50 425          
Gjestepasienter inkludert transport og opphold 2 000            
Konserntillitsvalgte 1 416            
Innkjøpsfunksjon Hinas Vadsø 1 000            
SUM 954 384         

 
Tilskudd Apotekene vest 
Det har tidligere blitt ytt et tilskudd til famasøytisk rådgivning overfor helseforetakene 
og da i hovedsak Helse Bergen. Apotekene Vest budsjetterer med et overskudd på om 
lag 5 mill. kroner. Tilskuddet opphører fra og med 2004, og resultatkrav 2004 for 
Apotekene vest settes til et nullresultat. Det vil således være opp til helseforetakene og 
Apotekene vest å etablere avtale om farmasøytiske rådgivning, men forutsetningen må 
være at bortfall av tilskudd på 5,990 mill. kroner fører til et effektiviseringskrav og 
ikke at det blir skrevet ut en regning til Helse Bergen. Budsjettet for apotekene vil med 
dette trolig bli justert fra 5 mill. kroner til balanse, slik at det forutsetter et 
effektiviseringskrav på 1 mill. kroner. 
 
Tilskudd til influensasenteret i Bergen 
Det er lagt inn tilskudd til Influensasenteret i Bergen basert på samme nivå som 2003, 
justert med 3,4%. 
 
Driftsavtaler private institusjoner 
Helse Vest har startet forhandling om bestilling 2004 samt fordeling av 
inntektsrammen til de private ideelle. Arbeidet er ikke sluttført ennå, men forventes å 
være klart i løpet av februar 2004. Ved budsjettering av private institusjoner er det lagt 
til grunn samme fordelingsmodell som for 2003 bestillingen. Forholdet knyttet til 
DRG koding samt effektivitetskravet drøftes nærmere i forhandlingen med den enkelte 
institusjon. Basisrammen innenfor somatikk og psykiatri er justert opp med 
inflasjonen. I tillegg er det lagt inn kompenasjon for bortfall av differensiert 
arbeidsgiveravgift, samt at poliklinisk inntekt lagt over i ramme. Det er knyttet en 
usikkerhet til størrelsen på midlene og da særlig med hensyn til håndtering av kapital, 
investeringer, avskrivning og vedlikehold i de private institusjoner. Det vil være 
aktuelt å yte tilskudd for å dekke økte kostnader (2002 som referansegrunnlag) på 
leveranse av IT tjenester fra Helse Bergen til de private ideelle. Det er i dette 
budsjettfremlegget ikke tatt stilling til beløpets størrelse, men en vil måtte komme 
tilbake til dette ved fremleggelse av konsernbudsjettet. 
 
 
Driftstilskudd private legespesialister og kliniske psykologer 
Helse Vest har inngått avtaler med ca. 300 privatpraktiserende leger og psykologer i 
regionen. Omfanget av avtalene vil for 2004 utgjøre om lag 115,6 mill. kroner.  
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NPE – Norsk Pasientskadeerstatning 
Fra og med 2003 ble ansvaret for å dekke tilskudd til NPE lagt over på de regionale 
helseforetak. Fra og med 2004 inngår bevilgningen i basisrammen med 19,6 mill. 
kroner. Ordningen er i 2003 underfinansiert med 1,8 mill. kroner og det er i budsjett 
2004 lagt til grunn tilsvarende underfinansiering, og det er derfor budsjettert med 21,5 
mill. kroner for 2004. Det hefter dog en usikkerhet til denne posten da beløpets 
størrelse vil være avhengig av utviklingen i skadestatistikken. En eventuell 
underbudsjettering vil kunne fanges opp under egen budsjettreserve.  
 
Andre avtaler 
Andre avtaler utgjør til sammen 15,9 mill. kroner og dekker tilskudd til diverse tiltak 
innenfor psykiatrien. Herunder ligger bl.a. tilskudd til Hetlandstunet med 9,5 mill. 
kroner, regionssenter BUP med 2,6 mill. kroner, PUT Bergensklinikkene med 1,8 mill. 
kroner samt diverse mindre tiltak. 
 
Lab/røntgen 
I budsjettet er det lagt til grunn estimert aktivitetsnivå for 2003 justert opp med 
inflasjonen som gir en kostnad på 28,4 mill. kroner. Aktiviteten har økt de senere år, 
og en eventuell underbudsjettering av denne posten vil kunne fanges opp under egen 
budsjettreserve.  

 
Luftambulansen 
Budsjettposten til luftambulansen er fastsatt med utgangspunkt i prognose for 2003 
justert opp med 3,4% som gir en kostnad 44,9 mill. kroner for år 2004. 
Luftambulansen vil i årene fremover stå overfor et utskiftingsprogram på sine 
helikoptre. Det er imidlertid usikkert i hvilken grad og omfang dette vil slå ut på 
tilskuddet fra Helse Vest.   
 
Gjestepasientoppgjør 
Oppgjør for gjestepasienter mellom egen region, andre regioner samt private ideelle er 
lagt til Helse Vest RHF med et nettobeløp på 50,4 mill. kroner. Helseforetakene har 
innenfor den totale bestilling fått dekket oppgjør for behandlede gjestepasienter. 
Tilsvarende midler er derfor lagt inn som en kostnad i RHF for å ta opp i seg at 
midlene allerede er godskrevet foretakene. Utviklingen viser en stadig økende grad av 
gjestepasientstrømmer, hvor særlig de private institusjoner gjennom 2003 har fått en 
større andel av aktiviteten. Avhengig av denne utvikling vil det ligge en usikkerhet i 
beløpets størrelse. En eventuell underbudsjettering må derfor sees opp mot 
budsjettreserven som er lagt inn i RHF budsjettet. 
  
Gjestepasienter inkludert transport og opphold 
I tillegg til selve gjestepasientoppgjøret som er omtalt ovenfor vil det påløpe kostnader 
til transport og opphold som er budsjettert med 2 mill. kroner. 
 
 
 
Konserntillitsvalgte 
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Det er budsjettert med midler på 1,416 mill. kroner til å dekke kostnader knyttet til 
konserntillitsvalgte. Kostnaden dekker lønn, arbeidsgiveravgift, pensjon og 
reisekostnader for 3 stillinger. 
 
Innkjøpsfunksjon 
Det er i 2003 etablert innkjøpssentral i Vadsø. Sentralen eies av de fem regionale 
helseforetak. I forbindelse med etableringen gjenstår det en termininnbetaling i 2004 
på 1 mill. kroner. Driften av innkjøpssentralen er forutsatt å finansiere seg selv.  
 
 
 
Tilskuddsordninger 
 
I denne posten inngår følgende (tall i 1000 kroner): 
 
Regionsykehustilskudd Bergen Legevakt 331               
Tilskudd brukerorganisasjoner 6 000            
Privat pleie 279               
Ammesenter ved Rikshopitalet 200               
UFD Studenthelsetjeneste 84                 
Regionalt brukerutvalg 269               
SUM 7 164             
 
Regionsykehustilskudd Bergen Legevakt 
Det er i 2002 og 2003 gitt tilskudd til undervisning ved Bergen Legevakt. Tilskuddet 
er videreført i 2004 er samme beløp som for 2003 justert med 3,4%. 
 
Tilskudd brukerorganisasjoner 
Det er totalt lagt inn 6,0 mill. kroner i øvre ramme for tilskudd til 
brukerorganisasjoner. Det er allerede delt ut vel 5,5 mill. kroner til 
brukerorganisasjoner. I forbindelse med rusreformene vil det kunne tilkomme flere 
organisasjoner det kan bli aktuelt å støtte med tilskudd.  
 
Privat pleie 
Tilskuddet gjelder pasienter i privat pleie. Gjelder psykiatriske pasienter som gis 
omsorg i form av privat pleie.  
 
Ammesenter ved Rikshospitalet 
Det er i styringsdokumentet fastlagt at Helse Vest skal bidra med 0,2 mill. kroner til 
tjenester Ammesenteret ved Rikshospitalet tilbyr til alle helseregioner. 
 
Regionalt brukerutvalg 
Det er opprettet et regionalt brukerutvalg.  Til dekning av møtegodtgjørelse, 
reiseutgifter etc. foreslås det avsatt kr 0,3 millioner. 
 
 
 
 
 
Ikke fordelte midler 
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I denne posten inngår følgende: 
 

 

Opptrappingsplan psykiatri -                
Styringsgruppe for ledelse 1 500            
Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske sentre 71 209          
Rusreformen 233 100        
Syketransport 65 409          
Kreftplan 1 613            
Tilskudd til utdanning av stråleterapauter 1 995            
Pasientbru 4 882            
Kompensasjon for arbeidsgiveravgift 1 225            
Fylkeskommunale kostnader 5 000            
Omstillingsmidler tidl. ansatte i fylkeskommunen 7 314            
Etablering av felles IKT 15 000          
Insulinpumper 9 000            
Tilskudd til opptreningsinstitusjoner 23 167          
Tilskudd til regionale kompetansesentre 4 000            
Reserve for å fange opp usikkerhet (se spesifikasjon) 98 805          
SUM 543 219         

 
 
Opptrappingsplan psykiatri: 
Det er bevilget totalt 263,4 mill. til opptrappingsplan psykiatri. Midlene er disponert 
som følger: 
 - Tildeling 2003 (overført i ramme)   241,0 mill. kroner 
 - Prisjustering (overført i ramme)       8,1 
 - Opptrapping 2004        14,3 
    SUM       263,4 
 
Opptrappingsmidlene på 14,3 mill. kroner vil hovedsakelig gå til finansiering av 
helårseffekt av iverksatte opptrappingstiltak i 2003. I tillegg ytes det 1,043 mill. kroner 
til oppstart av ungdomspsykiatriske avdeling i Helse Førde. En vil ha som siktemål å 
prioritere opptrappingsmidler til ungdomspsykiatrisk avdeling i Helse Førde i 
opptrappingsperioden. Det legges opp til følgende disponering av midlene i 2004 i 
hele tusen kroner: 
  

Jæren
Stavanger Fonna Bergen Førde Betanien DPS SUM

Opptrapping 2003 helårseffekt 2004 3800 2270 4500 1500 610 170 12850
Prisjustering 129 77 153 51 21 6 437
Tildeling 2004 - helårseffekt av 2003 tiltak 3929 2347 4653 1551 631 176 13287

Igangsetting av ungdomspsykiatrisk avdeling 1043 1043

Sum opptrappingsmidler 2004 3929 2347 4653 2594 631 176 14330  
 
Opptrappingsmidlene for 2004 er således disponert i sin helhet og det er derfor ingen 
tilbakeholdte midler for senere utdeling. 
 
Styringsgruppe for ledelse 
I styringsdokumentet er Helse Vest blitt bedt om å holde tilbake 1,5 mill. kroner til 
dekning av arbeid i styringsgruppen for ledelse. Alle regionale helseforetak er bedt om 
å holde av tilsvarende beløp. 
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Tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra (tidligere 
regionsykehustilskudd): 
Dagens regionsykehustilskudd oppheves i sin nåværende form og innebærer at 
øremerkede midler til drift, infrastruktur og lands- og flerregionale funksjoner er 
overført i basisrammen. Det er totalt overført 429,9 mill. kroner i basisrammen. Det er 
opprettet nytt tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske 
kompetansesentre. Tilskuddet er øremerket og vil bli tildelt etter særskilte kriterier. 
 
Tilskuddet består av følgende elementer i hele mill. kroner: 

- Tilskudd til forskning (basis og resultatbasert)     70,4 
- Tilskudd til utdanning      124,3 
- Tilskudd til nasjonale medisinske kompetansesentre    24,9 

SUM        219,6  
 
Forskningsmidlene er disponert av det regionale samarbeidsorgan. Utbetaling av 
midlene vil være betinget av at prosjektet gjennomføres i samme omfang som 
bevilgningens størrelse og utbetales fortløpende etter sluttføring av prosjektene. 
Midlene på 70,4 mill. kroner holdes derfor tilbake i Helse Vest RHF for utbetaling når 
prosjektene er ferdig.  
 
Tilskudd til utdanning og nasjonale medisinske kompetansesentra foreslås fordelt på 
samme måte som 2003 justert med pris og lønnsvekst. Det forslås følgende 
disponering av den totale budsjettrammen i hele tusen kroner: 
 

Haralds- Bergen
2004 Stavanger Fonna Bergen Førde plass Legevakt Ufordelt

Forskning basis 29 600 29600
Forskning resultatbasert 40 800 40800
Sum forskning 70 400 0 0 0 0 0 0 70 400
Utdanning 124 300 10089 5048 86688 3822 17851 332 470

Nasjonale medisinske kompetansesentre 24 900 24 562 338
SUM disponering av tildelinger 219 600 10 089 5 048 111 250 3 822 17 851 332 71 209

 
 
For nærmere spesifikasjon av nasjonale kompetansesentre henvises til egen post 
nedenfor som omhandler kompetansesentre. 
 
Budsjettposten som ligger igjen i RHF budsjettet på 71,2 mill. kroner utgjør da 
tilskudd til forskning, ikke fordelte midler utdanning 0,470 mill. kroner og ikke 
fordelte midler nasjonale medisinske kompetansesentre 0,338 mill. kroner. 
 
 
 
Rusreformen: 
De regionale helseforetak har pr. 1/1-2004 overtatt ansvaret for rusomsorg. Det er 
bevilget 233,1 mill. kroner til Helse Vest RHF. Det er forutsatt at bevilgningen skal 
dekke de totale kostnader knyttet til rusomsorgen innenfor regionen. Det er foretatt en 
foreløpig kartlegging av kostnadsbilde av tiltakene som er omfattet av ”sørge for 
ansvaret” og det vil bli gjennomført budsjettdrøftelse og fastsettelse av 
inntektsrammen for 2004 i løpet av februar 2004. Det vil så langt det er faglig 
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forsvarlig bli forsøkt å styre bevilgningene innenfor den tildelte budsjettrammen. En 
eventuell underbudsjettering av kostnadsposten vil fanges opp av budsjettreserven. 
 
Syketransport 
Budsjettet fra staten er tildelt med utgangspunkt i R-2002. 
Historiske tall er registrert på fylkesnivå med unntak av Rogaland. Dette skaper 
utfordringer når budsjettet skal fordeles ut på helseforetaksnivå. For å få til en 
tilnærming er det laget en fordelingsnøkkel basert på regnskapstall for 2002. Helse 
Fonna sin andel er konstruert ut fra hva som er registrerte transportkostnader på Helse 
Fonnas Rogalandskommuner og brukt gjennomsnittet av disse tallene for å beregne 
kostnaden i Helse Fonnas Hordalandskommuner. Sogn og Fjordane lar seg lett 
kalkulere pga. at helseforetaksgrensene samsvarer med fylkesgrensene. 
 
Dette gir følgende fordelingsnøkkel for akonto tildeling: 

Helse Førde    31 % 
Helse Bergen    35 % 
Helse Fonna    17 % 
Helse Stavanger   17 %  

 
Beløp som skal fordeles etter nøkkelen er summen av beløpet som er gitt til 
syketransport og oppholdsutgifter. Transport av helsepersonell fordeles også etter 
samme nøkkel, men 500 000,- holdes igjen til dekning av syketransport hos private 
ideelle og avtalespesialister. 
Det er videre delt ut 4,534 mill. kroner til transportkonsulenter med følgende 
fordeling: 
 Helse Stavanger   1,200 mill. kroner 
 Helse Fonna    0,800 
 Helse Bergen    1,600 
 Helse Førde    0,934 
 
Samlet tilskudd fra staten fremkommer som følger: 
 

Transport av helsepersonell 5 882
Syketransport 125 522
Oppholdsutgifter 2 717
Sum 134 120

Kjørekontor/transportkons./avtaler 4 698
Kjøp av tjenester fra trygdeetaten 19 854
MVA (24 pst) 4 766
Adm transport av helsepersonell 39
Sum administrasjonsutgifter 29 357

Total syketransport 163 477  
 
 
For å ta høyde for usikkerheten rundt fordelingsnøkkelen vil i første omgang kun 70 % 
av kr 133,6 mill. (134,1 minus 0,5 tilbakeholdt transport av helsepersonell) samt 4,5 
mill. kroner til transportkonsulenter bli fordelt. Restbeløpet fordeles etter at avregning 
på grunnlag av regnskapstall for første halvår er foretatt. 
 
Dette gir følgende akonto tildeling til foretakene 
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Helse Stavanger 17 101
Helse Fonna 16 701
Helse Bergen 34 337
Helse Førde 29 930
Samlet akonto tildeling 98 068  
 
Samlet sett holdes det tilbake 47,619 mill. kroner som vil bli fordelt basert på 
avregning etter første halvår. 
 
Kreftplan: 
Tiltak i den nasjonale kreftplan videreføres innenfor rammen for det aktuelle 
virksomhetsområdet for hvert enkelt tiltak. For videreføring av tiltak innen 
mammografiscreening, kompetansesentra for arvelig kreft, genterapi, lindrende 
behandling og utdanning av stråleterapeuter er det gitt et tilskudd på 38,1 mill. kroner. 
Helse Vest legger til grunn at tildelte midler i 2003 videreføres i 2004 justert for 
lønns- og prisvekst. Dette gir følgende tildeling for 2004: 
 

Helse Stavanger 6 683
Helse Fonna 1 022
Helse Bergen 26 359
Helse Førde 2 425
Ufordelt 1 613
SUM tildeling 38 100  

 
Posten ikke fordelte midler på 1,613 mill. kroner vil bli vurdert særskilt ut fra behovet 
om ytterligere tildeling. 
 
Tilskudd til utdanning av stråleterapeuter 
Det er i bevilgningene fra staten under kap. 732 post 70 lagt inn et særskilt tilskudd på 
1,995 mill. kroner til utdanning av stråleterapeuter. Midlene skal dekke videreføring 
av oppdragsundervisning i stråleterapi ved Høyskolen i Bergen fra høstsemesteret 
2004. Det må inngås avtale med høyskolen om videreføring av 
oppdragsundervisningen og helseforetakene om disponering av plasser. 
 
Pasientbru: 
Fra og med 1/1-2004 vil de regionale helseforetak overta ansvaret for betaling av 
behandling i utlandet for pasienter som ikke får et tilbud i Norge. Inntil endringene i 
pasientrettighetsloven trer i kraft skal Rikstrygdeverket behandle søknader om bidrag 
til behandling i utlandet, mens Helse Vest må dekke utgiftene. 
Det er bevilget 4,9 mill. kroner til behandling av pasienter i utlandet. 
 
Kompenasjon for arbeidsgiveravgift 
I forbindelse med bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift er det gitt en bevilgning 
på 36,7 mill. kroner. Fordeling av midlene er gjort med utgangspunkt i den effekt den 
enkelte enhet har som følge av omleggingen, beregnet med utgangspunkt i 2002 
regnskapstall som basisgrunnlag. Dette gir følgende tildeling for 2004: 
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Helse Stavanger 0
Helse Fonna 9 200
Helse Bergen 456
Helse Førde 25 340
Apotekene vest 181
SUM egne Foretak 35 177
Private Ideelle 270

SUM delt ut 35 447
Tilbakeholdt til private aktører 1 225
SUM tildeling fra staten 36672  

 
 

Fylkeskommunale kostnader  
I forbindelse med utarbeidelse av budsjett 2003 ble det avdekket en del usikkerhet 
knyttet til kostnader som tidligere var dekket av fylkeskommunene. Kjente kostnader 
er nå fordelt gjennom rammen til det aktuelle helseforetak, og usikkerheten er 
vesentlig redusert. For å fange opp poster som eventuelt oppstår i slutten av 2003 og 
begynnelsen av 2004 er det holdt tilbake et beløp på 5 mill. kroner for å dekke 
eventuelle kostnader.  
 
Omstilling tidligere ansatte fylkeskommunen 
I forbindelse med helsereformen er Helse Vest forpliktet til å dekke 
omstillingskostnader knyttet til tidligere ansatte i fylkeskommunen. Forpliktelsen 
varer i 3 år med en gradvis nedtrapping, hvor 2004 er siste året. I budsjettet er det 
holdt tilbake 7,3 mill. kroner som utgjør den maksimale forpliktelsen. 
 
Etablering av felles IKT 
Det er planlagt etablering av felles IKT enhet innenfor Helse Vest. Foreløpige overslag 
over prosjektkostnadene på mellom 10 til 15 mill. kroner. Det er inngått avtale om 
prosjektledelse med Ementor. Det er sendt ut konkurransegrunnlag på 
prosjektgjennomføring og valg av konsulent forventes foretatt i løpet av kort tid. 
Kostnadsoverslaget inkluderer ikke eventuell drift av IKT enheten i 2004 og ei heller 
eventuelle omstillingskostnader. 
 
Insulinpumper 
Helse Vest har fra 1. januar 2004 overtatt ansvaret for insulinpumper og 
insulininjektor med tilhørende forbruksmateriell. Det er bevilget 9 mill. kroner til 
dekning av denne posten. Midlene holdes foreløpig tilbake og vil bli fordelt til 
foretakene når en har fått oversikt over kostnadsstrukturen. Det er knyttet usikkerhet til 
størrelsen på kostnadene knyttet til insulinpumpebehandling. 
 
 
Tilskudd til opptreningsinstitusjoner 
Det er i bevilgningen til Helse Vest fra staten lagt inn et tilskudd på 23,167 mill. 
kroner til videreutbetaling som basistilskudd til opptreningsinstitusjoner, helsesport 
sentra m.v. Tilskuddet skal dekke følgende institusjoner: 
 
 - Røde kors Haugland Rehabiliteringssenter   kr.   7.304.600 
 - Ravneberghaugen Opptreningsinstitusjon   kr.   3.963.200 
 - Hagahaugen Opptreningssenter    kr.  3.993.800 
 - Sjømennenes Helseheim – Vestlandet   kr.  7.906.000 
    SUM        kr. 23.167.600 



 

 14 

 
Kompetansesentra 
 
Det er bevilget midler til følgende kompetansesentra som er finansiert av øremerkede 
midler og tildelt direkte i rammen til helseforetakene: 
 

Stavanger Fonna Bergen Førde TOTAL
Regionale kompetansesentre:
- Regional Akuttmedisinsk Kompetanse Senter 1 654 1 654
- Kompetansesenter for Sykehushygiene 2 000 2 000
  SUM 1 654 0 2 000 0 3 654

Regionale kompetansesentre - kreftplan
- Kompetansesenter for arvelig kreft 7 031 7 031
- Kompetansesenter for lindrende behandling 2 430 2 430
- Kompetansesenter for genterapi 8 065 8 065
  Sum 0 0 17 526 0 17 526

Nasjonale kompetansesentre
- MS inkl. register 3 994 3 994
- Nefropatoligi 612 612
- Komunikasjonsberedskap 4 007 4 007
- Tropemedisin 1 438 1 438
- Porfyrissykdom 1 773 1 773
- Hjemmerespirator 6 679 6 679
- Fengsel, sikkerhet, rettspsykiatri 6 058 6 058
  Sum 0 0 24 562 0 24 562

Sum kompetansesentre 1 654 0 44 088 0 45 742  
 
Det er etablert Regionalt kompetansesenter i akuttmedisin ved Sentralsykehuset i 
Rogaland. Tilskuddet fra 2003 videreføres prisjustert med 1,654 mill. kroner. 
Det gis videre et tilskudd til kompetansesenter for sykehushygiene på 2 mill. kroner til 
Helse Bergen HF. 
 
De regionale kompetansesentre innenfor kreftplanen er nå overført i basisrammen fra 
staten og videreføres direkte i inntektsrammen til det enkelte foretak med basis 2003 
nivå prisjustert. 
 
Nasjonale kompetansesentre er finansiert med øremerket tilskudd (jfr. avsnittet 
ovenfor som omhandler tilskudd til forskning, utdanning og nasjonale medisinske 
kompetansesentre) og viderefører direkte i inntektsrammen til Helse Bergen med basis 
i 2003 nivå prisjustert.  
 
Det er innenfor Helse Vest region godkjent 4 kompetansesentra i 2002 hvor 
finansieringen av disse er uavklart. Dette gjelder følgende sentra: 

- Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbilding 
- Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser 
- Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer 
- Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser 

 
I tillegg er det 2 kompetasesentra som der er virksomhet i men som ikke har 
øremerkede midler fra staten: 

- Vestibulære sykdommer 
- Gastroenterologisk ultrasonografi 
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Helse Vest vil med utgangspunkt i fremleggelse av konkrete handlingsplaner 
kompetansesentraene foreta en vurdering på tildeling av midler til disse innenfor en 
samlet ramme på 4 mill. kroner. Det holdes derfor tilbake midler tilsvarende 4 mill. 
kroner. 
 
Reserve for å fange opp generell usikkerhet 
For å håndtere usikkerheter i budsjettopplegget er det lagt inn en reserve på 92,8 mill. 
kroner. Usikkerheten er hovedsakelig knyttet til følgende budsjettposter: 
 

- Norsk Pasientskadeerstatning 
- Lab/røntgen 
- Norsk Luftambulanse (utskifting av helikoptre) 
- Gjestepasientoppgjør  
- Håndtering av oppgjør knyttet til inntekter fra Rikstrygdeverket 
- Rusreformen inkludert tilskudd til brukerorganisasjoner innenfor rusvern  
- Syketransport 
 

Særskilte tildelinger: 
 
Tilskudd til ”Mor og Barn” prosjekt 
Prosjektet tar for seg forskjellige helseaspekter for fødende og deres barn, og en 
forutsetter undersøkelse av inntil 100.000 fødende. Antall fødende er ennå ikke 
oppnådd, og prosjektet forventes å løpe ut 2005. Det bevilges 400 tusen kroner også i 
2004 for videreføring av prosjektet. 
 
 
Øremerket tilskudd fordelt direkte til helseforetak 
 
Kompensasjon for reduksjon takster poliklinikk: 
Satsen for refusjon til poliklinisk virksomhet reduseres i samme omfang som ISF 
satsen og hvor basisbevilgningen økes tilsvarende. For Helse Vest utgjør tilskuddet 
159,8 mill. kroner. Gitt samme aktivitet i forhold til prognose 2003 vil det totale 
tilskudd være som om lag som før. Midlene er fordelt med utgangspunkt i 
innrapportert poliklinisk inntekt fordelt på de aktuelle takstgrupper fra egne 
helseforetak samt de private ideelle. 
 
Ved fordelingen av midlene har Helse Vest lagt til grunn poliklinisk inntekt 2003 
omregnet med endringen innenfor de aktuelle takstgrupper. Endringen mellom 
gammel og ny takst er da lagt til grunn for en prosentuell fordeling av tilskuddet 
mellom foretakene inklusive de private ideelle. 
 
Fordelingen pr. foretak blir som følgende (Tall i hele 1 000 kroner):  
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Helseforetak/institusjon Andel Beløp
Helse Stavanger 28,7 % 45 926
Helse Fonna 12,4 % 19 870
Helse Bergen 36,2 % 57 805
Helse Førde 15,9 % 25 351
Olaviken 0,2 % 371
Solli Nervesanatorium 0,9 % 1 442
Haraldsplass 1,2 % 1 911
Jæren DPS 0,5 % 845
Haugesun Revmatismesykehus 1,2 % 1 870
Betanien 2,8 % 4 409
Bjørkeli 0,0 % 0
SUM 100,0 % 159800  
 
Tilskudd til investeringer over kreftplanen 
Det er i statsbudsjettet under kap. 732 post 70 bevilget 42 mill. kroner til ny 
strålemaskin ved Haukeland universitetssykehus. Midlene gis direkte som tilskudd til 
Helse Bergen.  
 
Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger 
Det er i statsbudsjettet under kap. 743 post 73 gitt tilskudd til psykososialt arbeid for 
flyktninger. Psykososialt team er lagt til Helse Bergen HF som har ansvar for å bistå 
og bygge opp kompetanse på området i hele helseregionen. Midlene gis direkte som 
tilskudd til Helse Bergen. 
 
Psykiatriplan – investeringer 
Departementet har til og med 2002 gitt tilskudd over Opptrappingsplanen til 
investeringer og dekket 60% av kostnadsrammen for enkeltprosjekter gjennom 
kontantilskudd, mens 40% av kostnadsrammen for enkeltprosjekter har vært fastsatt 
gjennom fastsettelse av basistilskudd. Det ble i årsskiftet 2002/2003 gitt 
kontanttilskudd på 60% av kostnadsrammen til Valen/Kvinnherad DPS og BUP SSSF. 
Fra og med 2003 legges investeringstilskuddet i sin helhet over i basisrammen og 
investeringene inkluderes dermed i nytt investeringssystem for 
spesialisthelsetjenesten. Indre Sogn Psykiatriske Senter forventes ferdigstilt mai 2004 
men en godkjent kostnadsramme på 79,4 mill. kroner. Det er i basisrammen for 2004 
gitt et tilskudd til investeringer innen opptrappingsplanen på 44,2 mill. kroner som er 
noe i underkant av 60% kostnadsdekning. Bevilgningen tildeles Helse Førde i sin 
helhet til finansiering av drift og investering i psykiatriplan. Deler av midlene vil bli 
benyttet til oppstart av ungdomspsykiatrisk avdeling. 
 
Helse Vest morselskap (administrasjon) 
 
Det er i budsjettforslaget lagt til grunn en total ramme på 58,2 mill. kroner til dekning 
av personalkostander, konsulentmidler og andre driftskostnader for Helse Vest sin 
administrasjon. I tillegg er det holdt tilbake 3 mill. i tilskudd til avskrivninger. 
 
Det vises til styresk 008/04 B som omhandler Helse Vest administrasjon sitt 
budsjettforslag. 
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7. Låneramme og renter 
 
Helse Vest har for årene 2002 og 2003 fått innvilget investeringslån på h.h.v. 184 mill 
og 282 mill. kroner. Det er i styringsdokument 2004 bevilget 200 mill. kroner til 
investeringsformål i 2004. Det er gjennom rapportering av investeringer og lånebehov 
fra foretakene høsten 2003 signalisert et investeringsbehov som er høyere enn tilskudd 
til avskrivninger og låneramme tilsier. Helse Vest vil i løpet av våren 2004 
videreutvikle investeringsregimet og vil da bedre være i stand til å foreta nødvendige 
prioriteringer ved tildeling av lån. Med de knappe midler som her er til rådighet legges 
det derfor opp til at lånerammen for 2004 fordeles etter samme nøkkel som tilskudd til 
avskrivning. Dette gir følgende fordeling mellom helseforetakene: 
 

 

Fordeling Beløp
Helse Stavanger 29,3 % 58 637         
Helse Fonna 17,8 % 35 549         
Helse Bergen 40,2 % 80 379         
Helse Førde 12,7 % 25 434         
SUM 100,0 % 200 000        

 
Helseforetakene må melde tilbake om hvorvidt en ønsker å benytte hele eller deler av 
rammen. Ubenyttede midler vil kunne omfordeles mellom foretakene.  

 
Forslag til vedtak: 

 
1. Budsjett 2004 for Helse Vest RHF godkjennes. 

Fordeling av inntektsramme på helseforetakene i Helse Vest godkjennes. Detaljert 
bestilling legges i styringsdokumentet for 2004. 

 
2. Helseforetakene skal i 2005 budsjettere med et resultat i balanse. I 2004 skal 

helseforetakene budsjettere med et resultat som tar opp i seg om lag halvparten av de 
rasjonaliseringstiltak som er nødvendig for å oppnå et resultat i balanse. 

 
 
3. Tildeling av låneramme til helseforetakene i 2004 godkjennes. 
 
4. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle korrigeringer 

innenfor den gitte samlede ramme. Videre har administrerende direktør fullmakt til å 
fordele på helseforetakene og private aktører, budsjettposter som står med samlebeløp 
i Helse Vest RHF. 

 
5. På møte i februar 2004 vil følgende bli behandlet: 

 
a. Konsolidert budsjett for foretaksgruppen 
b. Likviditetsbudsjett for foretaksgruppen 

 
 


