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1 Innledning 

Helse Vest RHF satte vinteren 2009 ned en arbeidsgruppe for å revidere den eksisterende 

inntektsmodellen. Prosjektgruppen har vært sammensatt av: 

 

Per Karlsen, Helse Vest RHF, leder av prosjektgruppen 

Anne May S. Sønstabø, Helse Vest RHF, prosjektkoordinator 

Olav Lystad, Helse Fonna HF 

Marit Myrland, Helse Stavanger HF 

Tom Hansen, Helse Førde HF 

Eivind Hansen, Helse Bergen HF 

Lise Karin Strømme, tillitsvalgt 

Sigrun Solberg, tillitsvalgt 

Jorid Kalseth, SINTEF 

Jon Magnussen, NTNU 

 

Jon Magnussen har vært prosjektleder i forhold til den eksterne leveransen fra 

SINTEF/NTNU, mens Per Karlsen har vært leder av Helse Vest sin prosjektgruppe. Gruppa 

har hatt fire møter, hvorav ett fellesmøte med direktørene i de fire Helseforetakene og 

ledelsen i Helse Vest RHF. Denne rapporten beskriver den overordnede tankegangen bak 

inntektsmodellen, de analyser som er gjennomført og prosjektgruppa sine anbefalinger. 

 

Inntektsmodellen består av følgende elementer: 

 

i) En behovsindeks for behandlingstjenester  

a. somatiske tjenester 

b. psykisk helsevern 

c. tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

ii) En kostnadsindeks for helseforetakene 

 

I tillegg inngår: 

 

iii) Prinsipper for avregning av gjestepasientoppgjøret 

iv) Prinsipper for avregning av forbruk hos private leverandører 

v) Prinsipper for fordeling av tilskudd til kapital 

vi) Områder som fordeles etter historiske kostnader evt. etter andre fastlagte 

fordelingsnøkler 

vii) Særskilte tilskudd 
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2 Om fordeling av ressurser mellom 

helseforetak 

2.1 Innledning 

Fordeling av ressurser mellom helseforetak kan baseres på ulike prinsipper. En videreføring 

av innsatsstyrt finansiering fra staten innebærer en ressursfordeling som baseres på 

aktivitet. En direkte finansiering av for eksempel kompetansesentra innebærer en 

ressursfordeling som baseres på funksjon. En fordeling etter befolkningens størrelse og 

sammensetning innebærer en finansiering som baseres på behov. Dagens fordeling av 

inntekter til helseforetakene i Helse Vest baseres på en blanding av disse prinsippene. I 

tillegg skjer det en kompensasjon etter forskjeller i helseforetakenes kostnadsnivå. 

Geografiske variasjoner i behov for spesialisthelsetjenester gir opphav til ulikt ressursbehov 

mellom helseforetaksområdene. Utfordringen er å måle forskjeller i behandlingsbehov. Dette 

innebærer for det første å bestemme hvilke kriterier som man mener kan fange opp 

forskjeller i behov, for det andre fastlegge deres størrelse. Det kan igjen tenkes ulike 

prinsipper for å bestemme kriterier som kan fange opp behov. Som et utgangspunkt bør 

kriterier som inngår i en inntektsfordelingsmodell være: 

 

 Basert på tilgjengelige data – og lett oppdaterbare 

 Ikke mulig å manipulere for mottaker 

 Verifiserbare 

 Konsistente – de må tolkes på samme måte over tid 

 Gi uttrykk for en plausibel sammenheng med behov for helsetjenester 

 

I praksis vi tilgangen på data i betydelig grad begrense hvilke kriterier som kan velges. 

Særlig er det vanskelig å benytte data på individnivå. Dette gjør for eksempel at mange 

faktorer som det er naturlig å anta henger sammen med behovet for helsetjenester ikke er 

mulig å benytte pga manglende data. Den vanligste løsningen er derfor å benytte 

karakteristika ved grupper av individer og karakteristika ved bosted som praktisk tilnærming 

i analysene. I tillegg opplever man at kravet til ”plausibel sammenheng mellom kriteriet og 

behov til helsetjenester” tolkes liberalt. Gjeldene internasjonal praksis er i stor grad å 

akseptere som kriterier de forhold som gjennom statistiske analyser viser seg å forklare 

observerte forskjeller i bruk av tjenester.  

Dette innebærer ikke at ethvert forhold som viser en statistisk signifikant sammenheng med 

forbruk av tjenester automatisk skal inngå i en inntektsfordelingsmodell. Krav til ikke-

manipulerbarhet, verifiserbarhet og konsistens vil fremdeles gjelde. Men en konsekvens av 

en pragmatisk tilnærming til valg av kriterier er at det ikke er meningsfullt å stille krav til 

dokumentert kausalitet som grunnlag for å ta med et kriterium. 

2.2 Litt norsk historikk 

Også før sykehusreformen i 2002 fordelte staten midler til spesialisthelsetjenester til de 19 

fylkeskommunene. Fylkenes tilskudd skulle imidlertid dekke også andre oppgaver enn 
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helsetjenester, og i det fylkeskommunale inntektssystemet inngikk også kriterier som fanget 

opp behovet for videregående opplæring og samferdsel. Hagen-utvalget (NOU 2003:1) 

foreslo et sett kriterier til bruk ved fordeling av inntektsuavhengige tilskudd til de fem 

regionale helseforetakene. Forslaget ble bare delvis fulgt opp, og det skapte i tillegg en viss 

faglig debatt. I særlig grad var denne debatten knyttet til det forhold at fordelingen av midler 

til somatiske tjenester kun var basert på alderskriterier. Dette i motsetning til fordelingen av 

midler til psykisk helsevern, hvor sosiale kriterier talte om lag 40 %. 

I perioden etter NOU 2003:1 ble det utarbeidet modeller for fordeling av inntekter mellom 

helseforetakene innen flere av RHFene som i stor grad bygget på samme metodikk og 

prinsipper som analysene som lå til grunnlag for NOU 2003:1. På dette tidspunktet var 

imidlertid datagrunnlaget for analyser av somatiske tjenester blitt bedre. Mens man i Hagen-

utvalget baserte seg på analyser av forbruk på fylkeskommunalt nivå, og dermed bare hadde 

19 enheter som grunnlag for analysene, kunne man i de interne modellene benytte data over 

forbruk på kommunenivå. I disse modellene inngikk derfor også sosiale kriterier i fordeling 

av inntekter til somatiske tjenester. Resultatet er at man i modellen for Helse Vest inkluderte 

dødelighet, andel uføre og andel skilte som kriterier. I grunnlagsanalysene gikk man 

imidlertid bredt ut og testet også en rekke andre faktorer. Disse ble imidlertid ikke med inn i 

den endelige modellen. 

Et nytt utvalg (Magnussen-utvalget) ble i 2007 nedsatt for å revidere den eksisterende 

modellen. Utvalget leverte sin innstilling som NOU 2008:2. I forhold til Hagen-utvalget og de 

regionale modellene representerer NOU 2008:2 betydelige endringer. For det første baseres 

analysene av behovet for somatiske tjenester nå på forbruk i grupper bestående av individer 

med samme kjønn, alder og bostedskommune. Menn, født 1957, bosatt i Bergen er dermed 

én gruppe. Dette ga mer enn 70 000 ulike observasjoner som grunnlag for analysene, og 

gjorde det mulig med en betydelig mer presis fastlegging av kriterier som påvirker forbruket 

av somatiske helsetjenester. For det andre oppdateres analysene som ligger til grunn for 

kriteriene for psykisk helsevern på et nyere datasett, og det gjøres nye og betydelig 

forbedrede analyser av behovet for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester. For det tredje 

gjøres det egne analyser av forbruket for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Her hadde 

man tidligere basert seg på samme fordelingsnøkler som for psykisk helsevern; de nye 

analysene viste at dette åpenbart ikke var riktig. For det fjerde gjøres egne analyser av 

behovet for og kostnadene til prehospitale tjenester. For det femte lages en egen 

kostnadsindeks. Magnussen-utvalgets innstilling var samstemt på alle punkter. 

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2009 (St Prp 1 2008-09) vedtok 

Stortinget en modell som i all hovedsak følger forslagene fra NOU 2008:2. De 

omfordelingseffekter dette ga håndteres med en styrking av de regionale helseforetakenes 

økonomi over en periode på 2 år.  

Videre i denne rapporten beskrives en revidering av inntektsmodellen for Helse Vest som i 

hovedtrekk, men med noen viktige unntak, følger prinsippene i NOU 2008:2. For hvert tema 

beskrives det arbeidet som er utført, og det hele oppsummeres med prosjektgruppa sin 

vurdering. 

3 Behovsindekser basert på NOU 2008: 2 

I forbindelse med NOU 2008:2 ble det altså gjort nye, grundige behovsanalyser som 

resulterte i et sett behovsnøkler for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB). Disse legges nå til grunn i arbeidet med å revidere 
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inntektssystemet for Helse Vest.  I dette avsnittet beskrives i relativt stor detalj hvordan de 

ulike behovsindeksene er bygget opp, hvordan behovet fordeler seg mellom de fire 

helseforetaksområdene i Helse Vest, og vi viser også forholdet mellom beregnet behov og 

faktisk forbruk av tjenester.  

Basert på behovsnøklene beregnes behovsindekser for somatikk, psykisk helsevern og TSB. 

Det tre delindeksene vektes sammen til en samlet behovsindeks for behandling. 

Beregningene av behovsindekser tar utgangspunkt i befolkningen i opptaksområdene for de 

fire helseforetakene. Kommuner som inngår i de fire helseforetaksområdene er vist i vedlegg 

1. 

 

 

3.1 Behovsnøkkelen for somatikk 

 

Tabell 1 viser behovsnøkkelen for somatikk slik den framkommer fra NOU 2008:2 

Tabell 1 Behovsnøkkel for somatiske spesialisthelsetjenester 

Kriterium Vekt  

Andel i aldersgruppen 0-5 år 0,033  

Andel i aldersgruppen 6-12 år 0,012  

Andel i aldersgruppen 13-17 år 0,010  

Andel i aldersgruppen 18-29 år 0,041  

Andel i aldersgruppen 30-39 år 0,054  

Andel i aldersgruppen 40-49 år 0,057  

Andel i aldersgruppen 50-59 år 0,082  

Andel i aldersgruppen 60 69 år 0,098  

Andel i aldersgruppen 70-79 år 0,102 Sum alderskriterier:  

Behovsnøkkel 

En behovsnøkkel består av ett sett kriterier med tilhørende vekter. Kriteriene angir hvilke 

faktorer som skal vektlegges i beregning av behovsforskjeller, mens vekten for det 

enkelte kriteriet angir hvor stor andel av samlet behov som skal tilskrives dette kriteriet. 

Vektene summerer seg altså til 1. 

Basert på behovsnøkkelen beregnes heleforetakenes andel av behov ut fra deres andel av 

kriteriene. For hvert kriterium beregnes altså foretaksområdenes andel av kriteriet og 

denne andelen multipliseres med den tilhørende vekten. Helseforetakområdenes samlede 

andel av behov beregnes ved å summere over alle kriteriene. 

 

Behovsindeks 

Behovsindeks for helseforetaksområdene beregnes som deres andel av behov delt på 

deres andel av befolkningen (*100). En indeks lik 100 gir gjennomsnittlig behov per 

innbygger for Helse Vest. En indeks over (under) 100 betyr av helseforetaksområdet har 

høyere (lavere) behov per innbygger enn gjennomsnittet for Helse Vest. 
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Andel i aldersgruppen 80 år + 0,091 0,58 

Dødelighet, 20 år + 0,113  

Andel sykmeldte 0,081  

Andel uføretrygdede, 18-67 år 0,069  

Andel med rehab. penger, 18-67 år 0,028  

Andel grunnskole, 20-59 år 0,048  

Levekårsindeks, 0-19 år 0,009 Sum helse- og sosiale kriterier: 

Levekårsindeks, 67 år + 0,040 0,388 

Indeks for klima og breddegrad, 0-66 år 0,022 Sum klima og breddegrad: 

Indeks for klima og breddegrad, 67 år + 0,010 0,032 

Sum 1,000  
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Tabell 2  Aldersgruppenes andel av alderskriteriene i somatikk-nøkkelen og andel av befolkningen. 

 

Andel av 

alderskriterier 

Andel av 

befolkning Differanse 

Andel i aldersgruppen 0-5 år 5,7 % 7,4 % -1,7 % 

Andel i aldersgruppen 6-12 år 2,1 % 9,1 % -7,0 % 

Andel i aldersgruppen 13-17 år 1,7 % 6,7 % -5,0 % 

Andel i aldersgruppen 18-29 år 7,1 % 14,9 % -7,8 % 

Andel i aldersgruppen 30-39 år 9,3 % 14,4 % -5,1 % 

Andel i aldersgruppen 40-49 år 9,8 % 14,2 % -4,4 % 

Andel i aldersgruppen 50-59 år 14,1 % 12,7 % 1,4 % 

Andel i aldersgruppen 60 69 år 16,9 % 9,8 % 7,1 % 

Andel i aldersgruppen 70-79 år 17,6 % 6,0 % 11,5 % 

Andel i aldersgruppen 80 år + 15,7 % 4,6 % 11,1 % 

Sum 100,0 % 100,0 %  

 

 

Alderskriteriene utgjør 58 prosent av behovsnøkkelen for somatikk. Eldre utgjør en høyere 

andel av alderskriteriene enn de utgjør av befolkningen, se tabell 2. Det betyr at 

foretaksområder med en høy andel eldre får beregnet et høyere behov knyttet til 

alderskriteriene enn områder med en ung befolkning. 

Helse- og sosiale kriterier utgjør 38,8 prosent av behovsnøkkelen for somatikk, hvor 

dødelighet er kriteriet med høyest vekt, 11,3 prosent av samlet behov. 

Magnussen-utvalget anbefalte at fordelingen mellom de regionale helseforetakene baseres 

på at andelen sykemeldte, andelen uføretrygdede 18-67 år og andelen med 

rehabiliteringspenger 18-67 år, beregnes som et gjennomsnitt over siste tre år, og så låses 

til dette nivået. Videre anbefalte utvalget at levekårsindeksen beregnes som et glidende 

gjennomsnitt basert på siste tre års observasjoner. Levekårsindeksen i behovsnøkkelen er et 

gjennomsnitt av delindekser for sosialhjelp, voldskriminalitet og attføring. 

Kriteriene for klima og breddegrad utgjør 3,2 prosent av nøkkelen for somatikk. Utvalget så 

ikke behov for årlig oppdatering av indeks for klima og breddegrad. Behovsanalysene ga at 

indeksen for klima og breddegrad hadde ulik effekt for eldre over 66 år, og den yngre 

befolkningen. Indeksen er derfor vektet med befolkningsandelen i de to aldersgruppene. 

Folketallet som brukes i vektingen er oppdatert i beregningene av grunnlagsdata som ligger 

til grunn i dette notatet. 

3.2 Behovsnøkkelen for psykiske helsevern 

Tabell 3 viser behovsnøkkelen for psykisk helsevern slik den framkommer fra NOU 2008:2 
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Tabell 3 Behovsnøkkel for psykisk helsevern.  

Kriterium Vekter  

Andel i aldersgruppen 0-5 år 0,001  

Andel i aldersgruppen 6-12 år 0,028  

Andel i aldersgruppen 13-17 år 0,066  

Andel i aldersgruppen 18-29 år 0,137  

Andel i aldersgruppen 30-39 år 0,113  

Andel i aldersgruppen 40-49 år 0,073  

Andel i aldersgruppen 50-59 år 0,045  

Andel i aldersgruppen 60 69 år 0,025  

Andel i aldersgruppen 70-79 år 0,036 Sum alderskriterier: 

Andel i aldersgruppen 80 år + 0,025 0,549 

Andel ugifte 40 år + 0,044  

Andel uføretrygdede PH diagnose18-39 år 0,085  

Andel uføretrygdede PH diagnose 40-69 år 0,103  

Andel grunnskole 18-29 år 0,055  

Andel grunnskole 30-59 år 0,013  

Andel barn bor med en forelder, 0-17 år 0,051  

Andel barnevernstiltak 0,023  

Andel uføretrygdede 18-67 år 0,011 Sum sosiale kriterier: 

Andel ikke-vestlige innvandrere 0,066 0,451 

 1,000  

Tabell 4 Aldersgruppenes andel av alderskriteriene i nøkkelen for psykisk helsevern og andel av befolkningen. 

 

Andel av 

alderskriterier 

Andel av 

befolkning Differanse 

Andel i aldersgruppen 0-5 år 0,2 % 7,4 % -7,2 % 

Andel i aldersgruppen 6-12 år 5,1 % 9,1 % -4,0 % 

Andel i aldersgruppen 13-17 år 12,0 % 6,7 % 5,3 % 

Andel i aldersgruppen 18-29 år 25,0 % 14,9 % 10,1 % 

Andel i aldersgruppen 30-39 år 20,6 % 14,4 % 6,1 % 

Andel i aldersgruppen 40-49 år 13,3 % 14,2 % -0,9 % 

Andel i aldersgruppen 50-59 år 8,2 % 12,7 % -4,6 % 

Andel i aldersgruppen 60 69 år 4,6 % 9,8 % -5,3 % 

Andel i aldersgruppen 70-79 år 6,6 % 6,0 % 0,5 % 

Andel i aldersgruppen 80 år + 4,6 % 4,6 % -0,1 % 

Sum 100,0 % 100,0 %  
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Alderskriteriene utgjør 54,9 prosent av behovsnøkkelen for psykisk helsevern. Blant 

alderskriteriene er det befolkningen i alderen 13-39 år som beregnes å ha størst behov for 

behandling innen psykisk helsevern. Spesielt gjelder dette aldersgruppen 18-29 år, som 

utgjør 14,9 prosent av befolkningen men hele 25 prosent av alderskriteriene, jf tabell4. 

Av helse- og sosiale kriterier er det uføre med psykiatrisk diagnose som har høyest vekt, til 

sammen 18,8 prosent av samlet behov.  

Utvalget anbefalte at fordelingen mellom de regionale helseforetakene baseres på at andelen 

uføretrygdede med psykiatrisk diagnose og uføretrygdede totalt beregnes som et 

gjennomsnitt over siste tre år, og så låses til dette nivået. Videre anbefalte utvalget at andel 

barnevernstiltak beregnes som et glidende gjennomsnitt basert på siste tre års 

observasjoner.  

3.3 Behovsnøkkelen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

Tidligere ble TSB i det nasjonale inntektssystemet fordelt etter nøklene for psykisk 

helsevern. Magnussen-utvalgets behovsanalyser er de første som er gjort for TSB, og 

analysene er basert på samme metodikk og samme type data (pasienttellingsdata) som for 

psykisk helsevern. Resultatene ga ulike vektsett både når det gjelder merforbruk for 

aldergruppene og vektleggingen av sosiale kriterier for TSB og psykisk helsevern.   

Tabell 5 viser behovsnøkkelen for TSB slik den framkommer i NOU 2008:2 

 

Tabell 5 Behovsnøkkel for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Kriterium Vekt  

Andel i aldersgruppen 13-17 år 0,004  

Andel i aldersgruppen 18-29 år 0,162  

Andel i aldersgruppen 30-39 år 0,202  

Andel i aldersgruppen 40-49 år 0,101  

Andel i aldersgruppen 50-59 år 0,072  

Andel i aldersgruppen 60 69 år 0,028  

Andel i aldersgruppen 70-79 år 0,004 Sum alderskriterier: 

Andel i aldersgruppen 80 år + 0,002 0,576 

Andel ugifte 40 år + 0,056  

Andel uføretrygdede PH diagnose 18-39 år 0,024  

Andel uføretrygdede PH diagnose 40-69 år 0,061  

Andel sosialhjelpsmottakere 18-49 år 0,084  

Andel grunnskole 18-29 år 0,128 Sum sosiale kriterier: 

Andel grunnskole 30-59 år 0,071 0,424 

Sum 1,000  
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Tabell 6 Aldersgruppenes andel av alderskriteriene i nøkkelen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og andel av 

befolkningen. 

 

Andel av 

alderskriterier 

Andel av 

befolkning Differanse 

Andel i aldersgruppen 0-5 år 0,0 % 7,4 % -7,4 % 

Andel i aldersgruppen 6-12 år 0,0 % 9,1 % -9,1 % 

Andel i aldersgruppen 13-17 år 0,7 % 6,7 % -6,0 % 

Andel i aldersgruppen 18-29 år 28,2 % 14,9 % 13,3 % 

Andel i aldersgruppen 30-39 år 35,1 % 14,4 % 20,7 % 

Andel i aldersgruppen 40-49 år 17,6 % 14,2 % 3,3 % 

Andel i aldersgruppen 50-59 år 12,5 % 12,7 % -0,2 % 

Andel i aldersgruppen 60 69 år 4,9 % 9,8 % -5,0 % 

Andel i aldersgruppen 70-79 år 0,7 % 6,0 % -5,3 % 

Andel i aldersgruppen 80 år + 0,3 % 4,6 % -4,3 % 

Sum 100,0 % 100,0 %  

 

 

Alderskriteriene utgjør 54,9 prosent av behovsnøkkelen for TSB. Blant alderskriteriene er det 

befolkningen i alderen 18-49 år som beregnes å ha størst behov for behandling innen TSB. 

Spesielt gjelder dette aldersgruppene 30-39 år, som utgjør 14,4 prosent av befolkningen 

men hele 25,1 prosent av alderskriteriene, jf tabell 6. Aldergruppen 18-29 år har også 

betydelig merforbruk, gruppen utgjør 14,9 prosent av befolkningen men hele 28,2 prosent 

av alderskriteriene. 

Av helse- og sosiale kriterier er andelen med kun grunnskoleutdanning som har høyest vekt, 

til sammen 19,9 prosent av samlet behov. Mens det ikke ble avdekket merforbruk for 

sosialhjelpsmottakere i analysene for psykisk helsevern, inngår også andel 

sosialhjelpsmottakere med over 8 prosent i nøkkelen for TSB. Andelen uføretrygdede med 

psykiatrisk diagnose utgjør en lavere andel enn for psykisk helsevern1.  

Forskjellene i behovsnøkler for psykisk helsevern og TSB indikerer ulik pasientpopulasjon 

både aldersmessig og i forhold til sosioøkonomisk status som utdanning og inntektskilde 

(sosialhjelp versus uføretrygd). 

Utvalget anbefalte at fordelingen mellom de regionale helseforetakene baseres på at andelen 

uføretrygdede 18-39 år og andelen uføretrygdede 40-69 år beregnes som et gjennomsnitt 

over siste tre år, og så låses til dette nivået. Videre anbefalte utvalget at andel 

sosialhjelpsmottakere beregnes som et glidende gjennomsnitt basert på siste tre års 

observasjoner.  

I den nasjonale nøkkelen inngår et storbykriterium med en vekt på 5 prosent. Det er kun 

Oslo som regnes som storby i den nasjonale modellen. Basert på det vi har fått av 

informasjon om fordeling av rusproblematikk fra rus-ekspertise i Helse Vest, som baserer 

seg på kartlegging av antall med rusmiddelmisbrukproblemer i Helse Fonna, så avdekkes 

ikke et ”storby”problem2.  Dette betyr at storby-kriteriet tas ut av behovsnøkkelen for TSB 

 

1 Rusdiagnosen rusmiddel- og tablettbruk er inkludert i uføretrygdede med psykiatrisk diagnose. 

2 Jf epost 04.04.09 fra Sverre Martin Nesvåg, forskningsleder ved KoRFor, Stavanger Universitetssykehus. Blant de kartlagte Helse Fonna-kommunene er 

det Odda kommune som har den langt største utfordringen både i forhold til antall kjente rusmiddelmisbrukere i forhold til folketall, og i forhold til 

alvorligheten av problematikken. Sandnes kommune har også ved hver kartlegging ligget på gjennomsnittet for Helse Fonna – kommunene. 
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for Helse Vest, og vektene for de øvrige kriteriene skaleres tilsvarende opp slik at summen 

av vektene i behovsnøkkelen blir lik 1. 

3.4 Behovsnøklene i NOU 2008: 2 sammenlignet med dagens 

inntektsmodell 

Også dagens inntektssystem for Helse Vest baserer seg på behovsnøkler for somatikk og 

psykisk helsevern. Behovsnøklene er også lik de nye nøklene i den forstand at det inngår 

kriterier både knyttet til aldersfordeling og helse- og sosiale kriterier både i de gamle og de 

nye nøklene. Hovedforskjellen er at den nye nøkkelen for somatikk inneholder flere helse- og 

sosiale kriterier samt kriterier for klima og breddegrad. I dagens nøkkel er det tre helse- og 

sosiale kriterier, uføre, skilte og dødelighet. Disse utgjør til sammen 46 prosent av 

somatikknøkkelen, hvorav dødelighet står for 21 prosent. I den nye nøkkelen utgjør de sju 

helse- og sosiale kriteriene en litt lavere andel, 42 prosent, og vekten til dødelighetskriterier 

er nær halvert. Dette vil ha betydning for fordelingen mellom helseforetaksområdene. 

Introduksjon av klima og breddegradskriteriene vil også påvirke fordelingen mellom 

helseforetaksområdene. Disse utgjør til sammen 3,2 prosent av nøkkelen for somatikk. En 

annen viktig forskjell i forhold til dagens modell er en ny og egen nøkkel for TSB.  

3.5 Fordeling av behovskriteriene mellom helseforetaksområdene 

Hvorvidt det enkelt kriteriet bidrar til høyere eller lavere beregnet behov for 

helseforetaksområdet ses ved å sammenligne med andel av befolkning. Dersom andelen av 

kriteriet er høyere enn andelen av befolkningen så innebærer det høyere beregnet behov for 

dette kriteriet enn gjennomsnittet for Helse Vest. For å lette denne sammenligningen har vi i 

tabell 7 beregnet dette forholdstallet for alle kriteriene, hvor verdi lik 1 betyr at andelen av 

kriteriet er lik andelen av befolkning. 

 Tabell 7 Andel av kriteriet delt på andel av befolkning. Helseforetaksområdene i Helse Vest.  

Kriterier Stavanger Fonna Bergen Førde 

Andel i aldersgruppen 0-5 år 1,073 0,956 0,979 0,931 

Andel i aldersgruppen 6-12 år 1,043 1,029 0,954 1,001 

Andel i aldersgruppen 13-17 år 1,022 1,041 0,953 1,047 

Andel i aldersgruppen 18-29 år 1,041 0,948 1,019 0,891 

Andel i aldersgruppen 30-39 år 1,055 0,933 1,029 0,835 

Andel i aldersgruppen 40-49 år 1,028 0,963 0,996 0,991 

Andel i aldersgruppen 50-59 år 0,964 1,044 0,990 1,074 

Andel i aldersgruppen 60-69 år 0,904 1,062 1,022 1,107 

Andel i aldersgruppen 70-79 år 0,849 1,086 1,024 1,220 

Andel i aldersgruppen 80 år+ 0,815 1,114 1,019 1,299 

Andel ugifte40 år+ 0,760 0,890 1,123 1,424 

Andel uføretrygdede PH diagn. 18-39 år 0,978 1,152 1,007 0,799 

Andel uføretrygdede PH diagn. 40-69 år 0,921 1,029 1,095 0,835 

Andel sosialhjelpsmottakere 18-49 år 0,896 0,893 1,167 0,856 

Andel grunnskole 18-29 år 1,035 0,959 1,028 0,857 
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Andel grunnskole 30-59 år 1,038 0,998 0,990 0,926 

Andel barn bor med en forelder, 0-17 år 0,956 0,981 1,075 0,883 

Andel barnevernstiltak 1,040 1,067 0,966 0,903 

Dødelighet 20 år + 0,858 1,110 0,994 1,269 

Andel sykmeldte 0,874 0,898 1,139 1,017 

Andel uføretrygdede 18-67 år 0,914 1,103 1,012 1,049 

Andel med rehab. penger 18-67 år 0,752 1,141 1,144 0,978 

Andel grunnskole 20-59 år 1,037 0,987 1,001 0,906 

Levekårsindeks 0-19 år 0,895 0,897 1,171 0,838 

Levekårsindeks 67 år + 0,734 0,964 1,243 0,939 

Indeks for klima og breddegrad 0-66 år 0,878 0,963 1,090 1,084 

Indeks for klima og breddegrad 67 år + 0,711 1,065 1,106 1,357 

Andel ikke-vestlige innvandrere 1,266 0,729 1,013 0,596 

Andel befolkning 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Figur 1 Andeler for aldersgrupper delt på befolkningsandeler.  
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Fordelingen på aldersgruppene er vist i figur 1. Det framgår at Stavangerområdet har en 

relativt sett ung befolkning, over gjennomsnittet for Helse Vest for innbyggere under 50 år, 

og betydelig under gjennomsnittet for de eldste gruppene. Fonna har en relativt sett gammel 

befolkning over 50 år, men ligger også over gjennomsnittet for barn i skolealder (6-17 år). 

Bergensområdet har en befolkningssammensetning nær gjennomsnittet for Helse Vest. 

Andelen 18-39 år og over 60 år ligger litt over gjennomsnittet mens andelene ligger under 

gjennomsnittet for de øvrige gruppene. Bergensområdet skiller seg fra de tre andre 

områdene når det gjelder andelen barn i skolealder (6-17 år). Førde har den relativt sett 

eldste befolkningen, og deres andel øker med stigende aldersgruppe over 50 år. Mens Førde 

har 10,8 prosent av totalt antall innbyggere i Helse Vest, har området 14,1 prosent av 

innbyggere 80 år og eldre. Andelen barn i skolealder (6-17 år) er imidlertid på eller over 

gjennomsnittet for Helse Vest. Det er spesielt blant den unge voksenbefolkningen at 

Førdeområdet har lave befolkningsandeler. 

Det er størst forskjell mellom områdene i andelene av de eldste eldre. 

 

 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde

Dødelighet 20 år +

Andel sykmeldte

Andel uføretrygdede 18-67 år

Andel med rehab. penger 18-67 år

Andel grunnskole 20-59 år

Levekårsindeks 0-19 år

Levekårsindeks 67 år +

Indeks for klima og breddegrad 0-66 år

Indeks for klima og breddegrad 67 år +

 

Figur 2 Andeler for helse- og sosial kriterier og klima og breddegradskriteriene for somatikk delt på 

befolkningsandeler.  

 

Figur 2 viser relative andeler for helseforetaksområdene for helse- og sosialkriterier samt 

klima- og breddegradskriteriene som inngår i behovsnøkkelen for somatikken.  

Stavangerområdet ligger under gjennomsnittet for alle kriteriene med unntak av andel med 

grunnskole i alderen 20-69 år. Fonna ligger over gjennomsnittet for dødelighet, andel uføre 

og andel med rehabiliteringspenger, samt klima og breddegrad vektet med andelen av 

befolkningen over 67 år. Bergensområdet ligger over eller på gjennomsnittet for de fleste 

kriteriene, og ligger høyest på andel av levekårskrieriene. Førdeområdet ligger under 

gjennomsnittet for andel rehabiliteringspenger, andel grunnskole og levekårsindeks, mens 

området ligger høyest på dødelighet og klima- og breddegradskriteriene.  

Det er størst forskjeller mellom områdene i klima- og breddegradskriteriet og 

levekårskriteriet vektet med eldre befolkningen. Dette kan i noen grad knyttes til 
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alderssammensetningen i befolkningen. Minst forskjeller er det i andelen med kun 

grunnskole.  

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde

Andel ugifte40 år+

Andel uføretrygdede PH diagn. 18-39 år

Andel uføretrygdede PH diagn. 40-69 år

Andel sosialhjelpsmottakere 18-49 år

Andel grunnskole 18-29 år

Andel grunnskole 30-59 år

Andel barn bor med en forelder, 0-17 år

Andel barnevernstiltak

Andel uføretrygdede 18-67 år

Andel ikke-vestlige innvandrere

 

Figur 3 Andeler for helse- og sosial kriterier for psykisk helsevern og TSB delt på befolkningsandeler.  

 

Figur 3 viser relative andeler for helseforetaksområdene for helse- og sosialkriteriene som 

inngår i behovsnøkkelen for psykisk helsevern og TSB.  

Stavangerområdet har høyest andel ikke-vestlige innvandrere. Dette kriteriet er sammen 

med andel ugifte over 40 år de to kriteriene som er mest skjevfordelte mellom 

helseforetaksområdene. Men for andel ugifte ligger Stavangerområdet i andre enden av 

skalaen, altså med lav andel. Stavanger ligger også litt over gjennomsnittet på andel med 

kun grunnskole og andelen barnevernstiltak. 

Fonna ligger over gjennomsnittet på fire kriterier: andel uføretrygdede med psykisk helse-

diagnose, spesielt i alderen 18-39 år, andelen barneverntiltak og andelen uføretrygdede 

uavhengig av diagnose.  

Bergensområdet ligger på eller over gjennomsnittet på alle unntatt to kriterier: andel 

grunnskole 30-59 år og andel barnevernstiltak. Men området ligger nært gjennomsnittet 

også for disse to kriteriene. Bergen skiller seg mest fra gjennomsnittet for andel 

sosialhjelpsmottakere, andelen uføretrygdede 40-69 år og andelen ugifte 40år eller mer. 

Førde ligger i motsatt ende i forhold til Stavanger når det gjelder andelen ugifte over 40 år 

og andelen ikke-vestlige innvandrere. I tillegg til andelen ugifte over 40 år er det kun for 

andelen uføretrygdede totalt 18-67 år at området ligger over gjennomsnittet for Helse Vest. 

Det er spesielt interessant å merke seg at mens Førde ligger høyt på uføretrygdede totalt 

uavhengig av diagnose, ligger området lavest på andelen med psykisk helse-diagnose.  
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3.6 Behovsindekser for somatiske tjenester 

Basert på behovsnøkkelen for somatikk sammen med siste tilgjengelige data på kriteriene 

beregnes helseforetakenes andel av behov. Sett i forhold til befolkningsandeler gir det 

behovsindeksene for somatiske tjenester for helseforetaksområdene. Dette er vist i tabell 8. 

Tabell 8 Behovsindeks – somatiske tjenester. Beregnet andel av behov, andel av befolkning og behovsindeks. Helse 

Vest. 

 
Andel av behov Andel av befolkning Behovsindeks 

Helse Stavanger 29,1 % 31,9 % 91,0 

Helse Fonna 17,6 % 17,0 % 103,2 

Helse Bergen 41,6 % 40,2 % 103,6 

Helse Førde 11,7 % 10,8 % 108,2 

Helse Vest 100,0 % 100,0 % 100,0 

 

Det er kun Stavanger som får beregnet en andel av samlet behov som er lavere enn andel 

av samlet befolkning, og dermed får en behovsindeks som er lavere enn 100 

(gjennomsnittet). Stavanger får beregnet et behov som ligger 9 prosentpoeng under 

gjennomsnittet, og 12-13 prosentpoeng under Fonna og Bergen. Førde får høyest beregnet 

behovsindeks for somatiske tjenester, 8,2 prosent over gjennomsnittet eller 17,2 

prosentpoeng over Stavanger og 4,6 prosentpoeng over Bergen som er nest høyest. 

 

For å ytterligere belyse de beregnede behovsindeksene har vi i tabell 9 dekomponert 

indeksen i bidragene fra henholdsvis alderskriteriene, helse- og sosialkriteriene og klima- og 

breddegradkriteriene.  

Tabell 9  Dekomponering av behovsindeks – somatiske tjenester. 

 

Indeks basert på 

kun alder 

Indeks basert på 

kun helse- og 

sosialkriterier 

Indeks basert på 

kun klima og 

breddegrad 

Behovsindeks 

somatiske 

tjenester 

Andel av nøkkel 0,58 0,388 0,032 1,00 

Helse Stavanger 93,9  87,4  82,6  91,0  

Helse Fonna 103,5  103,1  99,5  103,2  

Helse Bergen 101,0  106,9  109,5  103,6  

Helse Førde 108,7  106,7  116,9  108,2  

Helse Vest 100,0  100,0  100,0  100,0  

 

 

Ung befolkning, gunstige helse- og sosiale kriterier og gunstig klima og breddegrad bidrar 

alle til lavt beregnet behov for Stavanger. Vi ser det motsatte for Førde. Men Bergen har 

marginalt høyere beregnet behov knyttet til helse- og sosiale kriterier. Bergen har imidlertid 

en yngre befolkning og får derfor lavere beregnet behov knyttet til alderskriteriene enn både 

Førde og Fonna. Størst forskjeller mellom helseforetaksområdene finner vi for klima- og 

breddegrad, men disse utgjør kun 3,2 prosent av den samlede nøkkelen. 

 



 16 

I figur 4 og 5 har vi sammenholdt behovsindeksene med ulike indikatorer for relativt forbruk 

av somatiske spesialisthelsetjenester. Relativ forbruk er da beregnet som forbruk per 

innbygger i helseforetaksområdet målt i forhold til gjennomsnittet for Helse Vest.  
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Figur 4 Behovsindeks og relativt forbruk i DRG-poeng, polikliniske konsultasjoner ved sykehus, konsultasjoner hos 

private avtalespesialister og oppholdsdøgn ved opptreningsinstitusjoner. Somatikk. 2007. 

I figur 4 er relativt forbruk beregnet separat for DRG-poeng, polikliniske konsultasjoner ved 

sykehus, konsultasjoner hos private avtalespesialister og oppholdsdøgn ved 

opptreningsinstitusjoner. Relativt forbruk av konsultasjoner hos private avtalespesialister og 

oppholdsdøgn ved opptreningsinstitusjoner viser størst variasjon mellom 

helseforetaksområdene og er også minst korrelert med behovsindeksene. Forbruket av disse 

tjenestene utgjør imidlertid et beskjedent omfang av det totale forbruket. 

Vi har forsøkt å beregne et mål på samlet forbruk av somatiske spesialisthelsetjenester ved å 

vekte sammen de ulike forbrukskomponentene. Dette har vi gjort ved å regne konsultasjoner 

ved sykehus og private avtalespesialister og oppholdsdøgn ved opptreningsinstitusjoner om 

til DRG-poeng. Vi har tatt utgangspunkt i omregningene som ble gjort i Magnussen-utvalgets 

arbeid. Der ble forbruket av polikliniske konsultasjoner på landsbasis beregnet til 0,026 DRG-

poeng per innbygger basert på data for 2004 og 2005. Et anslag på hva en gjennomsnittlig 

poliklinisk konsultasjon utgjør i DRG-poeng får vi da som: 

 

(DRGpoeng/innbygger)04-05 /(konsultasjon/innbygger)04-05 = (DRGpoeng/konsultasjon)04-05 

 

Vi har altså beregnet antall DRG-poeng per konsultasjon ved å multiplisere dette med 

gjennomsnittlig antall konsultasjoner per innbygger i de to årene. Antall beregnede DRG-

poeng per innbygger i 2007 fås da ved å multiplisere estimatet for DRG-poeng per 

konsultasjon med antall konsultasjoner per innbygger i helseforetaksområdene. Vi har 

benyttet samme estimat for DRG-poeng per konsultasjon for de private avtalespesialistene. 

Som en sensitivitetsanalyse har vi også forsøkt med et alternativ der DRG-poeng per 

konsultasjon antas å være det halve for private avtalespesialisert. Dette har liten 



 

 17 

betydningen for beregnet samlet relativt forbruk. For private opptreningsinstitusjoner ble det 

i Magnussen-utvalget arbeid beregnet et estimat på 0,047 DRG-poeng per oppholdsdøgn. 

Dette har vi multiplisert med antall oppholdsdager per innbygger i helseforetaksområdene for 

å finne forbruket ved opptreningsinstitusjoner uttrykt i DRG-poeng. Deretter legges 

beregnede antall DRG-poeng for polikliniske konsultasjoner ved sykehus og avtalespesialister 

og ved opptreningsinstitusjonene til antall DRG-poeng for dag- og døgnvirksomheten, og 

dette gir da et estimat på samlet forbruk av somatiske spesialisthelsetjenester. Det relative 

forbruket per innbygger er sammenholdt med behovsindeksene i figur 5. 
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Figur 5 Behovsindeks og beregnet relativt samlet forbruk. Somatikk. 2007. 

 

For Stavanger er det i stor grad samsvar mellom beregnet relativt forbruk og 

behovsindeksen. Førde har også høyest beregnet forbruk og beregnet behov. Men det 

relative forbruket er høyere enn beregnet relativt behov. Når det gjelder Fonna og Bergen er 

forbruket høyere i Fonna enn Bergen mens det motsatte er tilfellet for behovsindeksen. Det 

er imidlertid små forskjeller mellom Fonna og Bergen i behovsindeksen. Det er forbruket av 

DRG-poeng knyttet til dag- og døgnopphold som i størst grad påvirker samlet forbruk. Men 

innvekting av polikliniske konsultasjoner ved sykehus og avtalespesialister og oppholdsdøgn 

ved opptreningsinstitusjoner bidrar til at det samlede forbruket ligger nærmere 

behovsindeksene for Stavanger, Fonna og Bergen enn kun DRG-poeng for dag- og 

døgnopphold. Når det gjelder forholdet mellom Fonna og Bergen så er det slik at Fonna har 

høyere forbruk enn gjennomsnittet for DRG-poeng for dag- og døgnopphold og polikliniske 

konsultasjoner ved sykehus, mens det motsatte er tilfelle for Bergen. På den annen side har 

Bergen det høyeste relative forbruket av konsultasjoner hos private avtalespesialiser og 

oppholdsdøgn ved opptreningsinstitusjoner. 

3.7 Behovsindekser for psykisk helsevern 

De beregnede behovsindeksene for psykisk helsevern er vist i tabell 10. 
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Tabell 10  Behovsindeks – psykisk helsevern. Beregnet andel av behov, andel av befolkning og behovsindeks. Helse 

Vest. 

 
Andel av behov Andel av befolkning Behovsindeks 

Helse Stavanger 31,9 % 31,9 % 100,0 

Helse Fonna 16,8 % 17,0 % 98,8 

Helse Bergen 41,2 % 40,2 % 102,4 

Helse Førde 10,1 % 10,8 % 93,2 

Helse Vest 100,0 % 100,0 % 100,0 

 

 

Det er Bergen som får beregnet høyest behovsindeks for psykisk helsevern; Bergen står for 

40,2 prosent av befolkningen i Helse Vest og er beregnet å stå for 41,2 prosent av behovet. 

Dette gir en behovsindeks på 102,4. Stavanger som får beregnet nest høyest behov ligger på 

gjennomsnittet for Helse Vest. Fonna har 1,2 prosentpoeng lavere beregnet behov per 

innbygger enn Stavanger og lavest beregnet behov for psykisk helsevern får Førde, 6,8 

prosentpoeng under gjennomsnittet. 

I tabell 11 er behovsindeksen for psykisk helsevern dekomponert i bidragene fra henholdsvis 

alderskriteriene og helse- og sosialkriteriene. 

Tabell 11 Dekomponering av behovsindeks - psykisk helsevern 

 

Indeks basert på 

kun alder 

Indeks basert på 

kun helse- og 

sosialkriterier 

Indeks basert på 

kun klima og 

breddegrad 

Behovsindeks 

psykisk helsevern 

Andel av nøkkel 0,549 0,451  1,00 

Helse Stavanger 100,4  99,4   100,0  

Helse Fonna 99,2  98,3   98,8  

Helse Bergen 100,5  104,7   102,4  

Helse Førde 98,2  87,0   93,2  

Helse Vest 100,0  100,0   100,0  

 

Selv om det er samme rangering av helseforetaksområdene når det gjelder behov basert på 

alderskriteriene og behov basert på helse- og sosialkriteriene, er det mye større spredning i 

sistnevnte. Forskjellen mellom Førde (lavest) og Bergen (høyest) er på 2,3 prosentpoeng når 

det gjelder indeks basert på alderskriteriene og 17,7 prosentpoeng når det gjelder indeks 

basert på helse- og sosialkriterier.  

Vi ønsker å sammenholde behovsindeksen med tilgjengelige data på forbruk. Disse beregnes 

separat for voksne og barn og unge. Behovsnøklene for psykisk helsevern i Magnussen-

utvalget er basert på separate analyser for psykisk helsevern for barn og unge (PHV-B) og 

psykisk helsevern for voksne (PHV-V). Vi har brukt resultatene fra disse analysene til å 

beregne separate behovsindekser for PHV-B og PHV-V. Kriteriet ikke-vestlige innvandrere ble 

skjønnsmessig innvektet i behovsnøkkelen for det psykiske helsevernet. Vi har her lagt 

kriteriet til PHV-V. Resultatet er vist i figur 6. 
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Figur 6 Behovsindeks psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og psykisk helsevern 

totalt. 2007. 

 

Stavanger har lavest beregnet behov for barn og unge, og nest høyest for voksne. Førde har 

lavest behovsindeks for voksne, og ligger nest lavest for barn og unge. Bergen har høyest 

indeks for både barn og voksne. Fonna har nest høyest indeks for barn og unge, og nest 

lavest for voksne. 

I figur 7 og figur 8 har vi sammenholdt behovsindeksene med ulike indikatorer for relativt 

forbruk av tjenesten innen det psykiske helsevernet. Relativ forbruk er da beregnet som 

forbruk per innbygger i helseforetaksområdet målt i forhold til gjennomsnittet for Helse Vest.  
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Figur 7 Behovsindeks og relativt forbruk målt ved pasienter psykisk helsevern for barn og unge. 2007. 
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Figur 8 Behovsindeks og relativt målt ved døgnopphold, oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner i psykisk 

helsevern for voksne. 2007. 
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For Fonna og Bergen er det rimelig overensstemmelse mellom forbruk målt som antall 

pasienter per innbygger 0-193 år og beregnet behov. For Stavanger er forbruksindeksen 

lavere enn beregnet behov, mens Førde har betydelig høyere forbruksindeks enn 

behovsindeks. Det fremgår at det betydelige forskjeller i forbrukssammensetningen mellom 

områdene. Stavanger ligger lavt på antall pasienter per innbygger i målgruppen, men ikke 

på polikliniske tiltak. Fonna ligger vesentlig høyere enn de andre områdene på døgn- og 

dagpasienter, nest høyest på antall polikliniske pasienter, men lavest på tiltak per innbygger. 

Bergen ligger relativt lavt på døgn- og dagpasienter og nær gjennomsnitt, og behovsindeks, 

for de øvrige indikatorene. Førde ligger over gjennomsnittet på antall polikliniske pasienter 

og tiltak og under gjennomsnittet og nær behovsindeks på døgn- og dagpasienter. 

Døgnbehandling utgjør en veldig begrenset andel av forbruket målt ved antall pasienter, om 

lag 5 prosent av pasientene, men står for nesten halvparten av personellinnsatsen på 

landsbasis.   

For voksne viser vi relativt forbruk basert på antall døgnopphold, oppholdsdøgn og 

polikliniske konsultasjoner per innbygger over 134 år. Det er forbruk målt ved oppholdsdøgn 

som er mest korrelert med behovsindeksen. Det vil også være døgnbehandling som vil 

utgjøre den største andelen av forbruket målt i forhold til ressursbruk. Mønsteret er slik at 

behovsindeks ligger mellom indeks for oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner.  

Vi har ikke tilgjengelige tidligere beregninger som kan brukes til å vekte sammen 

døgnbehandling og poliklinisk behandling. Vi har likevel forsøkt å vekte sammen 

oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner ved å ta utgangspunkt i fordelingen av personell 

mellom poliklinisk virksomhet (17 prosent) og døgnvirksomhet (83 prosent) på landsbasis. 

Resultatet er vist i figur 9. Når vi vekter forbruksindeksene som beskrevet over så er det 

samsvar i rangeringen av relativt forbruk og relativt behov mellom helseforetaksområdene.  
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Figur 9 Behovsindeks og relativt målt ved veid indeks for oppholdsdøgn (83 prosent) og polikliniske konsultasjoner 

(17 prosent) i psykisk helsevern for voksne. 2007. 

 

3 Vi har her brukt 0-19 fordi dette er avgrensingen i analysene til Magnussen-utvalget. 

4 Vi har her brukt 13 år og eldre fordi dette er avgrensingen i analysene til Magnussen-utvalget. 
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3.8 Behovsindekser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

De beregnede behovsindeksene for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er vist i tabell 12. 

Tabell 12 Behovsindeks – tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Beregnet andel av behov, andel av befolkning og 

behovsindeks. Helse Vest. 

 
Andel av behov Andel av befolkning Behovsindeks 

Helse Stavanger 31,7 % 31,9 % 99,4 

Helse Fonna 16,4 % 17,0 % 96,5 

Helse Bergen 41,7 % 40,2 % 103,8 

Helse Førde 10,1 % 10,8 % 93,1 

Helse Vest 100,0 % 100,0 % 100,0 

 

Bergen får også høyest beregnet relativt behov for TSB med en behovsindeks på 103,8. 

Rangeringen av de øvrige helseforetaksområdene er også som for det psykiske helsevernet. 

Stavanger som får beregnet nest høyest behov, etterfulgt av Fonna og deretter Førde, som 

har lavest beregnet relativt behov, 10,7 prosentpoeng under Bergen. 

I tabell 13 er behovsindeksen for TSB dekomponert i bidragene fra henholdsvis 

alderskriteriene og helse- og sosialkriteriene. 

 

Tabell 13 Dekomponering av behovsindeks - tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 

Indeks basert på 

kun alder 

Indeks basert på 

kun helse- og 

sosialkriterier 

Indeks basert på 

kun klima og 

breddegrad 

Behovsindeks 

tverrfaglig 

spesialisert 

rusbehandling 

Andel av nøkkel 0,576 0,424  1,00 

Helse Stavanger 102,5  95,2   99,4  

Helse Fonna 96,5  96,4   96,5  

Helse Bergen 101,5  107,0   103,8  

Helse Førde 92,8  93,6   93,1  

Helse Vest 100,0  100,0   100,0  

 

Basert på alderskriteriene alene er det Stavanger som får beregnet høyest indeks, etterfulgt 

av Bergen, Fonna og Førde. Aldersfordelingen gir opphav til større forskjeller mellom 

helseforetakene for TSB enn for psykisk helsevern. Helse Bergen får betydelig høyere 

beregnet behov for TSB basert på helse- og sosiale kriterier enn de øvrige 

helseforetaksområdene, 10,6 prosentpoeng over Fonna som har nest høyest beregnet 

behovsindeks og 13,4 prosentpoeng over Førde som har lavest beregnet behovsindeks. 

Vi har ikke tilgjengelige data for forbruk av TSB fordelt på helseforetaksområdene. 

3.9 Prosjektgruppas vurdering: Samlet behovsindeks for behandling 

Prosjektgruppa anbefaler at behovsindeksene slik de er presentert over legges til grunn for 

fordelingen av inntekter mellom helseforetakene i Helse Vest, og at behovsindeksene for 
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somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling vektes sammen til en 

samlet behovsindeks for behandlingstjenester. Tabell 14 viser de tre delindeksene og den 

samlede behovsindeksen for behandling for de fire helseforetaksområdene. Indeksene er 

også framstilt i figur 10. Innvektingen av de tre områdene er her gjort med samme andeler 

som i NOU 2008:2. 

  

Tabell 14 Dekomponering av samlet behovsindeks for behandling. 

 

Behovsindeks 

somatikk 

Behovsindeks 

psykisk helsevern 

Behovsindeks 

tverrfaglig 

spesialisert 

rusbehandling 

Samlet 

behovsindeks 

behandling 

Andel: 0,776 0,194 0,030 1,000 

Helse Stavanger 91,0  100,0  99,4  93,0  

Helse Fonna 103,2  98,8  96,5  102,2  

Helse Bergen 103,6  102,4  103,8  103,3  

Helse Førde 108,2  93,2  93,1  104,8  

Helse Vest 100,0  100,0  100,0  100,0  
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Figur 10 Behovsindeks for somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og samlet 

behovsindeks for behandling. 

 

Dette gir Stavanger en beregnet samlet behovsindeks på 93. Dette er 9,2 prosentpoeng 

lavere enn Fonna som har nest lavest indeks. Det er behovsindeksen for somatikken som 

bidrar til lavt beregnet samlet behov for Stavanger. Fonna har en samlet behovsindeks som 
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er 1,1 prosentpoeng lavere enn Bergen. Mens Bergen har relativt like behovsindekser, over 

gjennomsnittet for Helse Vest, for alle tjenestene, har Fonna lavere indekser for psykisk 

helsevern og TSB enn gjennomsnittet. Førde får høyest beregnet samlet behovsindeks 1,5 

prosentpoeng over Bergen. Det er høy behovsindeks for somatikk som bidrar til dette. Førde 

har lavest indekser for psykisk helsevern og TSB. 

I tabell 14 og figur 10 er de tre delindeksene for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling vektet inn med samme andeler som i NOU 2008: 2. Fordi vi i 

forslag til inntektsmodell i Helse Vest har valgt en litt annen måte å korrigere for forskjeller i 

kostnadsforhold enn i den nasjonale modellen, er andelen som somatikken vektes inn med 

redusert litt i forhold til nasjonal modell. Dette gir følgende beregnet andel av samlet behov 

og behovsindekser for de fire helseforetaksområdene, som vist i tabell 15. 

Tabell 15  Samlet behovsindeks for behandling. Beregnet andel av behov, andel av befolkning og behovsindeks, 

korrigert for kostnadskomponenten. Helse Vest. 

 
Andel av behov-korrigert Andel av befolkning Behovsindeks-korrigert 

Helse Stavanger 29,7 % 31,9 % 93,1 % 

Helse Fonna 17,4 % 17,0 % 102,1 % 

Helse Bergen 41,5 % 40,2 % 103,3 % 

Helse Førde 11,3 % 10,8 % 104,7 % 

Helse Vest 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

4 Analyser av kostnadsforskjeller mellom 

helseforetakene 

Dersom det er systematiske og uforskyldte forskjeller mellom de fire helseforetakene i Helse 

Vest i vilkårene for å levere tjenester må disse kompenseres. Dette avsnittet beskriver den 

tilnærming som prosjektgruppen har valgt til denne problemstillingen. Det er flere 

utfordringer knyttet til innarbeiding av kompensasjon for kostnadsforskjeller i et 

inntektsfordelingssystem: For det første må man, på prinsipielt grunnlag, fatte beslutninger 

om hvilke typer kostnadsforskjeller man ønsker å kompensere, for det andre må man fastslå 

i hvilken grad disse kostnadene varierer systematisk mellom de fire helseforetakene og for 

det tredje må man beslutte hvor stor denne kompensasjonen skal være. 

Analysene av kostnadsforskjeller mellom helseforetakene i Helse Vest er basert på data fra 

alle helseforetakene i Norge i perioden 2004 til 2007. Analysene følger i hovedtrekk det 

samme opplegget som analysene som lå til grunn for dagens inntektsfordelingsmodell i Helse 

Vest og analysene som danner grunnlag for den nasjonale fordelingen av inntekter (NOU 

2008:2). Analysene gjennomføres kun for somatiske tjenester. Datagrunnlaget innen psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er dessverre enda ikke av en slik kvalitet 

at tilsvarende analyser kan gjennomføres for disse tjenestene. 
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4.1 Datagrunnlag, metode og hovedfunn 

Analysene gjennomføres ved bruk av multippel regresjonsanalyse hvor variasjoner i 

helseforetakenes enhetskostnader søkes forklart ved et sett kostnadsdrivere. Vi skal først 

klargjøre hva vi legger i begrepet ”enhetskostnad”, og dernest identifisere og 

operasjonalisere de ulike kostnadsdriverne.  

4.1.1 Enhetskostnad 

For å avdekke systematiske forskjeller i kostnadsnivå mellom helseforetakene er det 

gjennomført analyser på fem typer enhetskostnader: 

i) Kostnad pr DRG poeng, hvor DRG-poengene inkluderer langtidsliggedøgnene 

(tillagt en vekt på 0.09). Kostnader beregnes uten kapital (avskrivinger). Siden 

poliklinisk aktivitet ikke er inkludert er kostnadene ved denne trukket ut. Her er 

fulgt samme prosedyre som i SAMDATA, med andre ord er det trukket ut 

polikliniske inntekter multiplisert med 25.  

ii) Som i), men kostnader beregnes inklusive kapital (avskrivinger) 

iii) Som i), men kostnadene er fratrukket universitetstilskuddet (antas å dekke de 

direkte kostnadene knyttet til forskning og undervisning) 

iv) Som i), men DRG-poengene inkluderer ikke langtidsliggedøgn. 

v) Som ii), men DRG-poengene inkluderer ikke langtidsliggedøgn. 

Hensikten med å benytte så mange alternativer er først og fremst å undersøke hvor robust 

resultatene er for valg av operasjonalisering av enhetskostnaden. Jo mindre robust, jo mer 

usikker vil vi være på bruk av resultatene i beregning av kostnadsindekser for 

helseforetakene i Helse Vest. 

4.1.2 Kostnadsdrivere 

Valg av kostnadsdrivere er basert på erfaringer fra tidligere analyser og hvilke data som har 

vært tilgjengelige. Følgende forhold er i utgangspunktet ansett som mulige kostnadsdrivere: 

Størrelse inngår i analysene som: 

 Aktivitet (DRG-poeng inklusive langtidsliggedager), eller 

 Personell (samlet antall årsverk) 

Aktivitetsbredde inngår i analysene som: 

 En Herfindahl konsentrasjonsindeks som beskriver aktivitetsbredden målt gjennom 

hoveddiagnosegrupper (HDG). Litt forenklet kan vi si at jo større andel av den 

samlede aktiviteten som er konsentrert om få HDGer, jo høyere verdi på indeksen. 

Struktur inngår i analysene som: 

 Gjennomsnittlig reisetid fra kommunesentrum i kommunene i HF-området til 

nærmeste akuttsykehus, og  

 Befolkning i HF-området pr arealenhet, eller  

 

5 Altså dekker polikliniske refusjoner og egenandeler halvparten av kostnadene ved poliklinikken. 
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 Akuttsykehus pr HF pr (1000) DRG-poeng  

Sykehustype inngår i analysene som: 

 ”Lokalsykehus”  

 ”Sentralsykehus/små universitetssykehus” 

 ”Universitetssykehus” (St Olav, UNN, Rikshospitalet, Ullevål, Helse Bergen) 

 

Forskning inngår i analysene som: 

 Antall forskningspoeng beskrives ved den forskningsaktiviteten som rapporteres til 

Helse- og omsorgsdepartementet, og inkluderer antall artikler i vitenskapelige 

publikasjoner (multiplisert med en (veid) ”impact-factor”) og antall doktorgrader. 

Forskningsaktiviteten normeres mot antall DRG-poeng (aktivitet).  

Utdanning inngår i analysene som: 

 Samlet andel assistent- og turnusleger av samlet antall leger, eller 

 Som over, men spesifisert som to variable (assistent og turnus), eller 

 Samlet antall assistent- og turnusleger pr DRG-poeng 

Endelig inkluderes variabler som primært er ment å fange opp eventuelle måleproblemer i 

aktivitetsmålet vårt; én er knyttet til omfanget av langtidsliggedager, én til omfanget 

poliklinikk. 

Andel poliklinisk aktivitet vil kunne fange opp eventuelle feil vi gjør gjennom å korrigere 

kostnadene for polikliniske inntekter. Andel poliklinikk vil også kunne fange opp effekter av 

en høyere grad av stykkprisfinansiering; eller en mulig effektiviseringsgevinst. Variabelen 

måles i % som polikliniske inntekter i forhold til samlede kostnader.  

Andel langtidsliggedager vil kunne fange opp kostnadsulemper ved å ha mange pasienter 

med lang liggetid og/eller feil ved innvekting av langtidsliggedagene. Den inngår som: 

 Andel langtidsliggedager i forhold til samlet antall liggedager, eller 

 Andel langtids DRG-poeng i forhold til samlet antall DRG-poeng 

Pasientsammensetningen slik den måles gjennom DRG-systemet kan gi et skjevt bilde av 

den reelle kompleksiteten i pasientbehandlingen dersom det er systematiske forskjeller 

mellom helseforetakene ift hvor de mest ressurskrevende pasientene behandles. Det er flere 

måter å håndtere dette på, til felles for dem er at de baseres på at eventuelt avvikende 

pasientsammensetning gir utslag i den type aggregerte analyser som gjennomføres her. Vi 

vil i utgangspunktet bruke foretakenes DRG-indeks som mulig indikator på 

pasientsammensetning,  

Det er viktig å være klar over at denne typen analyser gjør det mulig å avdekke 

sammenhenger mellom kostnadsdrivere og gjennomsnittlige kostnader som er av en slik 

karakter at de varierer systematisk mellom foretakene. Analysene våre er basert på et lite 

antall observasjoner og det kan være forhold som er kostnadskrevende for enkelte sykehus, 

men som allikevel ikke vil fanges opp i våre analyser. Slike forhold kan det, om ønskelig 

kompenseres for gjennom egne ”særskilte” tilskudd. 
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4.2 Analyser 

Analysen gjennomføres på data fra 2004 til 2007. Alle kostnadsvariablene er regnet om til 

faste priser i 2007 kroner med samme deflator som benyttes i SAMDATA. Av hensyn til flere 

av variablene (reisetid og befolkning) behandles Helse Bergen og Haraldsplass som en enhet. 

Vi har observasjoner fra 28 helseforetak for perioden 2004-2006, og 27 fra 2007. I tråd med 

den løsningen som ble valgt i analysene som ligger til grunn for NOU 2008:2 er reisetid satt 

til 0 for Riks-/Radiumhospitalet.  

Analysene er gjennomført på to ulike måter: 

a) Det er beregnet gjennomsnittsverdier for alle variablene for årene 2004 til 2007, og 

det kjøres en lineær regresjon på de 28 observasjonene dette gir oss 

b) Det kjøres en analyse basert for observasjoner for alle fire årene, med 

dummyvariable for år, samt en dummyvariabel som fanger opp Helse Nord i 2007. 

Sistnevnte fanger opp endring i arbeidsgiveravgiften for dette året. 

I tillegg er det forsøkt panelanalyser, dvs som b), med sykehusdummier, men disse ga svært 

avvikende resultater og rapporteres ikke. 

 

4.3 Resultater 

4.3.1 Faktorer som ikke slår inn i analysene 

Flere av de potensielle kostnadsdriverne slår ikke inn i analysene. 

Størrelse har ingen effekt, uavhengig av hvordan den operasjonaliseres, av hva slags 

kostnadsbegrep som benyttes og valg av analysemetode. Den tas derfor ikke med i den 

videre diskusjonen. 

Bredde synes å ha en signifikant og negativ effekt; mao kan det synes som om økt 

pasientkonsentrasjon gir lavere kostnader. Denne effekten ”henger” imidlertid på to 

observasjoner; Helse Bergen og Sykehuset Telemark HF, som begge utmerker seg med en 

høy konsentrasjonsindeks. Dersom disse ikke inkluderes i analysene faller effekten av bredde 

bort. Variabelen tas ikke med i den videre diskusjonen. 

DRG-indeks er signifikant når den inngår i analysen sammen med bredde, men faller bort når 

bredde tas bort. Variabelen tas ikke med videre i diskusjonen. 

 

4.3.2 Faktorer som slår inn i analysene 

Reisetid er signifikant, uavhengig av operasjonalisering av kostnader, hvilke andre variable 

som inngår i analysene og valg av analysemetode. Størrelsen på estimatet er også i all 

hovedsak likt gjennom alle analysene. Helse Finnmark skiller seg ut med en særlig lang 

reisetid. Gjennomføring av analysen uten Helse Finnmark gir imidlertid kun marginale 

endringer. Variabelen tas med videre i diskusjonen. 

Øvrige strukturvariable er ustabile, noen ganger signifikante, andre ganger ikke. 

Operasjonalisering av struktur som ”befolkning pr areal” gir ikke effekt, mens variabelen 

”antall akuttsykehus/1000 DRG-poeng” av og til er (svakt) signifikant. Denne variabelen 

beholdes inn i diskusjonen. 
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Forskning er signifikant, uavhengig av operasjonalisering av enhetskostnader, hvilke andre 

variable som inngår i analysene og analysemetode. Når enhetskostnadene beregnes uten 

universitetstilskuddet faller imidlertid estimatet kraftig. Det samme skjer når analysene 

gjennomføres uten Rikshospitalet (som alene står for ca 30 % av forskningsaktiviteten). I 

begge tilfellene er imidlertid variabelen fortsatt signifikant. Variabelen tas med videre i 

diskusjonen. 

Utdanning er signifikant når den måles som summen av assistentleger og turnuskandidater, 

og uavhengig om den måles som andel leger eller i forhold til aktiviteten. Dersom variabelen 

deles i to, viser det seg at det er andel turnuskandidater som driver kostnadene. Andel 

assistentleger gir alene ikke signifikante utslag på kostnadene. Utdanningsvariabelen tas 

med videre i diskusjonen. 

Poliklinikkandelen er signifikant og viser en negativ sammenheng med kostnadsnivået. Dette 

tolkes som at den korreksjonen som gjøres i kostnader knyttet til poliklinisk aktivitet 

overvurderer disse. Helseforetak med høy poliklinikkandel får dermed trukket fra for store 

kostnader knyttet til denne, og den resulterende enhetskostnaden blir lavere. Variabelen tas 

med i modellen, men det kompenseres ikke for dette. 

Andel langtidsliggedager er signifikant, stabil og i stor grad uavhengig av hvilke andre 

variable som inngår i modellene, og analysemetode. Effekten er høyere når vi benytter en 

enhetskostnad som ikke inkluderer langtidsliggedagene i aktivitetsmålet. Variabelen tas med 

videre i diskusjonen. 

4.4 Dagens kostnadsnivå i Helse Vest 

Tabellene 16 og 17 viser faktiske kostnadsindekser uten og med kapital for de fire 

helseforetakene i Helse Vest (Helse Bergen inkluderer Haraldsplass). Alle tall er relativt til 

gjennomsnittet for Helse Vest.  

 

Tabell 16 Relativt kostnadsnivå uten kapital 

 2004 2005 2006 2007 2004_07 

Stavanger 0.90 0.91 0.92 0.92 0.91 

Fonna 0.95 0.91 0.93 0.92 0.93 

Bergen 1.05 1.06 1.04 1.04 1.05 

Førde 1.08 1.08 1.10 1.15 1.10 

Helse Vest 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

Tabell 17 Relativt kostnadsnivå med kapital 

 2004 2005 2006 2007 2004_07 

Stavanger 0.88 0.89 0.92 0.91 0.90 

Fonna 0.98 0.93 0.93 0.91 0.94 

Bergen 1.06 1.06 1.04 1.04 1.05 

Førde 1.08 1.09 1.11 1.19 1.12 

Helse Vest 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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Helse Stavanger er gjenomgående det foretaket som har laveste enhetskostnader. Helse 

Fonna har en positiv utvikling gjennom denne perioden og ligger i 2007 på nivå med Helse 

Stavanger. Også Helse Bergen har en positiv utvikling (relativt til Helse Stavanger), mens 

Helse Førde har en negativ utvikling.  Dersom vi setter nivået ved det rimeligste sykehuset 

(Helse Stavanger) lik 1, vil forholdet mellom de fire helseforetakene i Helse Vest være: 

 

 Helse Stavanger = 1 

 Helse Fonna mellom 2 til 4 % høyere kostnadsnivå 

 Helse Bergen mellom 15 og 16 % høyere kostnadsnivå 

 Helse Førde mellom 21 og 24 % høyere kostnadsnivå 

 

Dersom man mener at disse kostnadsforskjellene fullt og helt reflekterer forskjeller i 

driftsforhold, beredskap, forskning/undervisning etc. – og ikke på noen måte forskjeller i 

effektivitet – kan man med bakgrunn i disse historiske kostnadene bestemme en 

kostnadsindeks for Helse Vest til bruk i inntektsfordelingsmodellen. Alternativet kan vi med 

utgangspunkt i våre analyser av forholdet mellom enhetskostnader og kostnadsdrivere 

forsøke å forklare disse forskjellene, og ut fra analysene beregne en forventet 

kostnadsindeks for helseforetakene i Helse Vest. 

4.5 Beregnede og faktiske kostnadsindekser 

Det er gjennomført et stort antall ulike analyser basert på ulike kombinasjoner av variable, 

inkluderte enheter, definisjon på enhetskostnader og analysestrategi. Hvilke(n) av disse som 

velges som utgangspunkt for beregning av kostnadsindekser er dels et spørsmål om faglige 

vurderinger, dels et spørsmål om skjønn.  

4.5.2 Hvilke enhetskostnader skal velges? 

Analysene er altså gjennomført på fem alternative enhetskostnader: 

 Driftskostnader/ Aktivitet inkl langtidsliggedager 

 Drifts og kapitalkostnader/ Aktivitet inkl langtidsliggedager 

 Driftskostnader korrigert for universitetstilskudd/Aktivitet inkl langtidsliggedager 

 Driftskostnader/Aktivitet eks langtidsliggedager 

 Drifts og kapitalkostnader/Aktivitet eks langtidsliggedager 

 

Alternativet hvor driftskostnadene korrigeres for universitetstilskuddet er inkludert for å gi en 

indikasjon på i hvilken grad effekten av forskningskomponenten også inneholder direkte 

kostnader knyttet til  forskningsaktiviteten. Universitetstilskuddet er i beste fall et upresist 

anslag over kostnadene knyttet til forskning, og dette alternatives benyttes ikke i beregning 

av endelig kostnadsindeks. 

Valget er dermed mellom aktivitet med/uten langtidsliggedager og kostnader med/uten 

kapital. 
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4.5.3 Om langtidsliggedagene 

Vi har ikke mulighet til må skille ut kostnadene knyttet til behandling av pasienter med 

særlig lang liggetid. Ressursbruken knyttet til langtidsliggedagene vil derfor være reflektert i 

de samlede kostnadene. Dersom langtidsliggedagene ikke tas med i aktivitetsmålet betyr 

dette at to foretak, som kun skiller seg fra hverandre ved at de har ulik andel 

langtidsliggedager, vil få ulike enhetskostnader.  Foretaket med høy andel langtidsliggedager 

vil få høyere enhetskostnader siden de totale kostnadene vil bli fordelt på en lavere aktivitet 

enn foretaket med lav andel langtidsliggedager. En analyse av hva som påvirker 

kostnadsnivået vil videre vise at foretak med høy andel langtidsliggedager har høyere 

kostnader, og dersom vi kompenserer for dette vil resultatet bli at disse foretakene 

overkompenseres.  Vi må med andre ord inkludere langtidsliggedagene i aktivitetsmålet når 

kostnadene til disse er inkludert i driftskostnadene. 

4.5.4 Om kapitalkostnader 

Kapitalkostnadene er i vårt materiale beregnet som avskrivninger slik de rapporteres i 

årsregnskapene. I teorien vil det kunne være substitusjon mellom arbeidskraft, 

medikamenter og kapital. Ut fra en slik betraktning bør derfor alle kostnader inkluderes når 

vi skal beregne enhetskostnader. Anta at vi har to foretak som er like med unntak av at det 

ene foretaket er mer kapitalintensivt. Dersom kapitalkostnader ikke inkluderes vil det 

arbeidsintensive foretaket framstå med høyere enhetskostnader. Videre vil en analyse 

avdekke at kostnadene faller med kapitalintensitet, og resultere i en omfordeling fra det 

kapitalintensive til det arbeidsintensive helseforetaket.  I prinsippet må vi altså inkludere alle 

kostnader i enhetskostnadene våre. 

På den andre siden er det rimelig å anta at størrelsen på avskrivingene i 

spesialisthelsetjenesten i Norge til en viss grad er bestemt av historiske forhold. Dette betyr 

at det er mindre rimelig å anta at helseforetakene tilpasser seg til en (i en elle annen 

forstand) optimal sammensetning av arbeidskraft og kapital. Vi velger derfor i det videre å 

gjennomføre analysene både med og uten kapitalkostnader. 

4.6 Operasjonalisering av kostnadsdriverne 

Flere av de forholdene vi vil anta påvirker kostnadene kan, som beskrevet i avsnitt 4.1, 

operasjonaliseres på ulike måter. I noen tilfeller vil valg av operasjonalisering både påvirke 

effekten av denne kostnadsdriveren, og siden de ulike kostnadsdriverne ofte varierer 

sammen (korrelerer), vil valg av operasjonalisering også kunne påvirke effekten av andre 

forhold. Vi velger: 

Struktur måles som antall akuttsykehus i helseforetaket normert mot aktivitet. Ulempen ved 

denne tilnærmingen er at helseforetak som har sine akuttfunksjoner spredt på flere 

lokaliteter vil framstå med en høyere beredskap enn foretak med tilsvarende beredskap 

lokalisert innen ”en bygning”. Denne variabelen vil dermed i begrenset grad fange opp 

forskjeller i samlet akuttberedskap. En alternativ operasjonalisering, befolkning/areal er 

prøvd, men gir ikke signifikante resultater.  

Reisetid er beskrevet i avsnitt 4.1  

For begge disse variablene skal påpekes at de vil kunne fange opp ulike aspekter ved 

kostnadsforholdene i sykehusene.  

Utdanning omfatter i vår modell altså turnuskandidater og assistentleger. Vi vil anta at 

kostnadene øker med økende andel leger i utdanningssituasjon, gjennom behov for mer 

arbeidskraft for å følge opp disse. Samtidig er dette ansatte med lavere lønn enn øvrige 

leger, noe som bidrar til å trekke kostnadene ned. Vi velger å behandle denne gruppe under 

ett. Andel turnuskandidater er sterkt positivt korrelert med strukturvariabelen, og 
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oppsplitting av variabelen gir oss større multikollinearitetsproblemer og mindre presise 

estimater. 

Forskning er beskrevet i avsnitt 4.1 

Andel poliklinikk inkluderes altså for ytterligere å fange opp pasientsammensetningen i 

helseforetakene.  

Andel langtidsliggedager fanger også opp pasientsammensetningen. Denne er 

operasjonalisert som andel liggedager over trimpunktet av samlet antall liggedager.  

 

4.7 Resultater 

Tabell 18 viser resultatene av analysene av de fire modellene. 

 

Tabell 18 Resultater fra kostnadsanalysen 

 Drifstkostnader eksl kapital Driftskostnader inkl kapital 

 Modell 1: Panel Modell 2: Snitt 04_07 Modell 3: Panel Modell 4:Snitt 04_07 

Konstantledd 28.683*** 20.287*** 30.109*** 20.602*** 

Reisetid 0.074*** 0.071*** 0.088*** 0.083*** 

Forskning_DRG 1.233*** 1.524*** 1.484*** 1.805*** 

Utdanningsandel_ 0.116*** 0.167** 0.138*** 0.196** 

Struktur 0.729 1.783* 0.834 2.196* 

Poliklinikkandel -1.169*** -0.863** -1.223*** -0.854* 

Langtidsandel 0.904*** 1.166*** 0.954*** 1.298*** 

År_2004 -0.211  1.620  

År_2005 -1.008  -0.810  

År_2006 -0.055  0.639  

Helse-Nord_07 1.090  1.119  

     

R2 0.757 0.85 0.722 0.876 

*** p< 0.01, ** p<0,05, * p< 0.1 

 

Med utgangspunkt i regresjonsanalysene kan det beregnes en forventet enhetskostnad for 

hvert helseforetak. Hva som er vil være ”forventet” vil avhenge av hvilke faktorer man 

mener det er ønskelig å kompensere for. I utgangspunktet vil ”forventet” kostnad være lik 

gjennomsnittlig kostnad i de helseforetakene som inngår i analysene. Dersom vi nå, for 

eksempel, mener at ”reisetid” er noe sykehusene selv ikke kontrollerer må vi justere opp 

forventet kostnad til de sykehusene som har lengre reisetid enn gjennomsnittet og visa 

versa. På denne måten kan vi ved å justere for de kostnadsdriverne som inngår i modellen 

forklare deler av de observerte forskjellene i historiske kostnader. Forholdet mellom den 

forventede enhetskostnaden og den gjennomsnittlige enhetskostnaden vil være 

helseforetakets beregnede kostnadsindeks. Denne vil angi hvor stor del av de faktiske 
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kostnadsforskjellene mellom helseforetakene beskrevet i tabellene 16 og 17, avsnitt 4.2, 

man ønsker å kompensere gjennom inntektsfordelingsmodellen.  

 

4.7 Prosjektgruppas vurderinger 

Prosjektgruppa har diskutert tre forhold: For det første; hvilke av forholdene som analysene 

viser har en signifikant affekt på kostnadsnivået skal vi ta med når vi skal beregne et 

helseforetaks forventede kostnader? For det andre: skal vil ta med hele effekten som følger  

fra analysene, eller skal vi skjønnsmessig justere noen av dem? For det tredje; hvilken av de 

modellene som er beskrevet over skal det tas utgangspunkt i når kostnadsindeksen skal 

beregnes? 

Modellen basert på gjennomsnitt for perioden 2004 til 2007 ser ut til å fange opp 

beredskapselementet bedre enn panelmodellen. Dette er i hovedsak forskjellene mellom 

disse to tilnærmingene. Struktur (akuttsykehus/1000 DRG-poeng) anses å være et viktig 

element i inntektsfordelingsmodellen, og prosjektgruppa anbefaler derfor å basere 

vurderingene på en av modellene som tar utgangspunkt i gjennomsnittsvariablene, dvs 

modell 2 eller modell 4. 

Modell 4, som baseres på enhetskostnader inklusive kapital er både teoretisk å foretrekke, 

og ser også ut til å fange opp deler av behovet for mer kapital i desentraliserte foretak og i 

foretak med høyspesialiserte tjenester. Prosjektgruppa anbefaler derfor å benytte denne. 

Reisetid kommer i analysene ut som robust og klart signifikant. Forventet kostnadsnivå 

stiger med reisetid til sykehus. Prosjektgruppa vurderer at denne variabelen fanger opp ulike 

kostnadsulemper. Pasienter som har lang reisetid til sykehus vil i større grad forventes å 

overnatte, og dermed være mer kostnadskrevende. Videre vil sykehus hvor pasientene har 

lang reisetid gjerne være mindre sykehus, hvor det vil kunne være smådriftsulemper knyttet 

til utnyttelse av kapital, høyere gjennomstrømning av arbeidskraft, større vikarutgifter og 

muligens også høyere beredskapskostnader. Prosjektgruppa anbefaler derfor at 

reisetidsvariabelen inkluderes med full effekt. 

Forskning kommer i analysene ut som stabilt og klart signifikant. Forventet kostnadsnivå 

stiger med forskningsaktivitet. Sensitivitetsanalyser hvor vi a) korrigerer for 

universitetstilskudd og b) tar ut Rikshospitalet som alene står for ca 30 % av 

forskningsaktiviteten, gir imidlertid et betydelig lavere estimat på denne variabelen. Samtidig 

vil denne variabelen både fange opp kostnader knyttet til merkostnader i 

pasientbehandlingen som følge av forskning, OG direkte forskningskostnader. Den siste 

typen kostnader skal ikke kompenseres gjennom kostnadsindeksen, men finansieres direkte. 

Prosjektgruppa vurderer derfor at forskningsvariabelen ikke kan inkluderes med den fulle 

effekten fra modellen og anbefaler at estimatet halveres.  

Utdanning er stabil, robust og signifikant. Forventet kostnadsnivå stiger med 

utdanningsaktiviteten. Denne variabelen fanger opp merkostnader i pasientbehandlingen ved 

utdanning av legespesialister og turnuskandidater. Prosjektgruppa anbefaler at den 

inkluderes med full effekt. 

Struktur målt som akuttsykehus pr 1000 DRG-poeng er ustabil og ikke alltid signifikant. 

Forventet kostnadsnivå stiger med antall akuttsykehus pr 1000 DRG poeng i helseforetaket. 

Prosjektgruppa sin vurdering er at denne variabelen, selv om den er ustabil og svakt 

signifikant, fanger opp særtrekk ved desentraliserte helseforetak, og at manglende 

signifikans kan skyldes at det ligger få observasjoner til grunn for analysene. I dagens 

modell for Helse Vest inngår også en variabel som skal fange opp struktur, om enn utformet 

på en noe annen måte. Samtidig kan en alternativ forklaring på variabelens svake signifikans 

være at noen av de forholdene som denne variabelen skulle fange opp allerede er ivaretatt 

gjennom reisetidsvariabelen. Prosjektgruppa anbefaler derfor å inkludere struktur i modellen, 

men med halvparten av dens empiriske verdi.  
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Poliklinikkandel er stabil, signifikant og robust. Den antas å fange opp måleproblemer med 

kostnadstallene våre. Slik den framstår vil økt poliklinisk aktivitet gi lavere kostnader. Dette 

skyldes ventelig at vi overvurderer kostnadene ved poliklinisk aktivitet og dermed trekker ut 

et for stort beløp når vi beregner enhetskostnader. Det vil ikke være riktig å ”straffe” 

sykehus med høy andel poliklinikk med en lavere forventet kostnad, og variabelen anbefales 

ikke inkludert i den endelige modellen. 

Andel langtidsliggedager er stabil signifikant og robust. Forventet kostnadsnivå stiger med 

andel langtidsliggedager. Den antas dels å fange opp måleproblemer med innvektingen av 

langtidsliggedager, dels å fange opp at sykehus med mange langtidsliggere har høyere 

liggetid enn andre sykehus. Det første forholdet er analogt med måleproblemene ved 

poliklinisk aktivitet, diskutert over. Dette skal det derfor ikke korrigeres for når vi beregner 

forventet kostnad. Det siste forholdet er en reell kostnadsdriver. Prosjektgruppas vurdering 

er derfor at andel langtidsliggedager inngår med halvparten av dens estimerte verdi. 

Basert på disse vurderingene får vi dermed følgende forventede (beregnede) 

kostnadsindekser (tabell 19) for de fire helseforetakene. 

Tabell 19 Kostnadsindeks til bruk i inntektsfordelingsmodellen 

 Gj. Snitt = 1 Rimeligste = 1 

Helse Stavanger 0.938 1.000 

Helse Fonna 0.980 1.044 

Helse Bergen 1.035 1.103 

Helse Førde 1.030 1.098 

Helse Vest 1.000 1.066 

 

Samlet innebærer dette at om lag 6.2 % av inntektene til somatiske tjenester fordeles 

mellom helseforetakene etter kostnadsindeksen.  

5 Om prehospitale tjenester og 

pasienttransport 

Prehospitale tjenester omfatter tjenester innenfor den akuttmedisinske kjeden som ligger 

utenfor sykehus. De prehospitale tjenester omfatter medisinsk nødmeldetjeneste (bl.a. 

AMK), kommunal legevaktordning og ambulansetjenesten. I motsetning til 

ambulansetjenesten, brukes pasienttransport først og fremst ved elektiv behandling.  

Kostnadene til prehospitale tjenester inklusive pasienttransport utgjorde til sammen 798 mill. 

kroner i Helse Vest i 2007 (tall fra SAMDATA-prosjektet). Kostnadene fordelte seg slik i 

helseforetakenes regnskaper: 

 ambulanse (bil- og båtambulanse) - om lag 418 mill. kroner, 

 luftambulanse - i underkant av 76 mill. kroner, og 
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 pasienttransport - om lag 304 mill. kroner. 

 

Prehospitale tjenester omfatter også nødmeldetjenesten AMK (akuttmedisinsk 

kommunikasjonssentral). Kostnadene til AMK kan ikke identifiseres i regnskapene, men er 

beskjedne sammenlignet med kostnader til øvrige prehospitale tjenester. Kostnader til AMK 

er derfor ikke forsøkt kartlagt og studert nærmere.  

5.1 Analyser og forslag til fordelingsnøkkel i NOU 2008: 2 

I NOU 2008: 2 ble det foretatt separate analyser for bilambulanse, luftambulanse og 

pasienttransport. For bilambulanse ble en normativ tilnærming brukt hvor lokalisering av 

ambulansestasjoner, antall biler, bemanning og antall kjørte kilometer ble beregnet. Dette 

dannet grunnlag for å beregne normerte kostnader. Den viktigste kostnadsdriveren i den 

normative modellen er, gitt krav til responstid og bemanning, bosettingsmønster 

(reiseavstander) og lokalisering av sykehus (som lå fast). For luftambulanse ble det foretatt 

en analyse av antall oppdrag per innbygger på kommunenivå. For pasienttransport ble 

analysen foretatt på kostnader per innbygger på helseforetaksnivå. Analysene viste at 

forskjeller i kostnader til prehospitale tjenester og pasienttransport i stor grad kan knyttes 

opp mot ulike reiseavstandsvariabler.  

Analysemuligheten for prehospitale tjenester og pasienttransport er begrenset av 

tilgjengelige data og analysemodeller. Tjenestene burde ideelt sett analyseres under ett, 

basert på modeller som tar hensyn til forhold som påvirker bruk av de ulike tjenestene. 

Tjenestene er både komplementære og kan være substitutter. Det er geografiske forskjeller i 

betingelsene for bruk av de ulike tjenestene. Ulik geografi og bosettingstetthet gir ulik 

reiseavstand til både til pasient, til primærhelsetjenester og til sykehustjenester. Magnussen-

utvalget påpekte derfor behovet for bedre datagrunnlag og mer omfattende analyser av 

prehospitale tjenester og pasienttransport.  

I utvalgets arbeid ble analyseresultatene brukt til å begrunne sammenheng mellom reisetid 

og kostnadsnivå. I vurderingen av ulike alternative utforminger av kostnadsnøkkelen ble det 

vektlagt at modellen ikke skal være for komplisert, dvs. ikke baseres på mange 

reisetidsvariable. Utvalget landet på et alternativ som tar utgangspunkt i reisetid til 

nærmeste akuttsykehus, men som også inkluderer kvadrert verdi av variabelen (med vekt 

på 15 prosent).  

Funksjons- og oppgavefordeling innad og mellom regionene, samt fritt sykehusvalg, påvirker 

bruken av prehospitale tjenester og pasienttransport. Dette er en kompliserende faktor i 

forhold til vurdering av kostnadsbehov for prehospitale tjenester og pasienttransport. 

Endring av legevaktordninger i kommunene har også konsekvenser for de regionale 

helseforetakenes kostnader til transporttjenester.  

Utvalget forslag ble basert på sammenheng mellom kostnader til bilambulanse, 

båtambulanse, luftambulanse og pasienttransport per innbygger og reisetidsvariabler på 

regionnivå. Resultatene er derfor ikke direkte overførbare til helseforetaksnivå. Den svært 

skjeve geografiske fordelingen av utgiftene til luftambulanse mellom helseregionene påvirket 

utforming av nøkkelen.  Størstedelen av kostnadene til luftambulanse ligger på RHF-nivået. 

5.2 Prosjektgruppas vurderinger 

 

Modellen i NOU 2008:2 er ikke overførbar til regionalt nivå. Det eksisterer p.t. heller ikke 

tilfredsstillende analyser som gjør det mulig å lage kriteriebaserte fordelingsmodeller internt i 

de regionale helseforetakene. Prosjektgruppa anbefaler derfor ikke en fordeling med 

utgangspunkt i den nasjonale nøkkelen. Nye analyser har ikke vært mulig innenfor rammene 

av dette prosjektet. Inntil bedre datagrunnlag og analyser foreligger anbefaler 
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prosjektgruppa i stedet en fordeling basert på historiske kostnader innen Helse Vest. Dette 

gir fordelingsnøkkel som i tabell 20. 

 

 

Tabell 20 Ressursbehovsindeks – prehospitale tjenester. Beregnet andel av ressursbehov, andel av befolkning og 

ressursbehovsindeks. Helse Vest. 

 
Andel av ressursbehov Andel av befolkning Ressursbehovsindeks 

Helse Stavanger 16,8 % 31,9 % 52,6 

Helse Fonna 17,5 % 17,0 % 103,1 

Helse Bergen 37,5 % 40,2 % 93,2 

Helse Førde 28,2 % 10,8 % 261,4 

Helse Vest 100,0 % 100,0 % 100,0 

 

6 Prinsipper for fordeling av inntekter til 

kapital 

6.1 Dagens modell 

I dagens modell fordeles kapitaltilskuddet gjennom to trinn. Først deles tilskuddet mellom 

somatikk og psykisk helsevern etter deres andel av samlede tilskudd. Somatikktilskuddet 

fordeles deretter etter foretakets relative andel av inntekter fordelt til somatikk, inkludert ISF 

og kostnadskomponenten, men korrigert for internt gjestepasientoppgjør. Tilskuddet til 

psykisk helsevern fordeles tilsvarende, men kun etter behovsmodellen. 

 

6.2 Prosjektgruppa sine vurderinger 

Det kan reises prinsipielle diskusjoner om hva som er ”riktig” modell for håndtering av 

tilskudd til investeringer og vedlikehold. Det kan blant annet diskuteres i hvilken grad det er 

hensiktsmessig å sentralisere håndteringen av kapitaltilskuddet på RHF nivå (eller til og med 

på sentralt statlig nivå). Vi oppfatter at en slik diskusjon ligger utenfor arbeidet med en 

revidering av dagens inntektsfordelingsmodell. Vi forslår derfor en modell som i hovedsak 

følger de prinsippene som benyttes i dagens modell. Dette innebærer: 

 Kapitaltilskuddet fordeles etter det samme forholdet som de øvrige inntektsrammene 

 Det korrigeres for gjestepasientstrømmer, slik at kapitaltilskuddet dekker ønsket 

aktivitetsnivå ved helseforetakene 
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7 Gjestepasientoppgjøret 

7.1 Dagens modell 

I det interne gjestepasientoppgjøret avregnes aktiviteten etter en sats som tilsvarer 100 % 

DRG finansiering. Det er ikke noe internt gjestepasientoppgjør for andre typer aktivitet enn 

somatiske pasienter. 

Ansvaret for det eksterne gjestepasientoppgjøret legges på helseforetakene. Det betyr at 

disse beholder inntektene fra pasienter som kommer fra andre regioner, men også at de er 

ansvarlige for kostnadene for egne pasienter behandles i andre helseforetak.  

Gjestepasientoppgjøret synes å være teknisk krevende fordi modellen inneholder en miks av 

ISF (40 %), ekstra aktivitetstilskudd (20 %), ramme (40 %), samt at avregningen skjer 

basert på et historisk aktivitetsnivå. Avvik mellom faktisk aktivitetsnivå og det historiske 

nivået avregnes etter 80 %. 

7.2 Prosjektgruppa sine vurderinger 

i) Avregningen av gjestepasientoppgjøret bør skje gjennom en justering av 

rammen. Dette vil redusere det administrative arbeidet, og øke forutsigbarheten. 

a. Dette krever at man enes om omfanget på pasientflyten. 

b. Det krever også en oppgjørsordning dersom det er avvik mellom forventet og 

faktisk pasientflyt. 

c. Kapitaltilskuddet (jfr avsnitt 2), justeres ift ønsket pasientflyt. (Fordeles etter 

aktivitet, og dermed ivaretas pasientflyten.) 

ii) Det ønskede nivået på gjestepasienter kan justeres årlig for å fange opp 

endringer i pasientstrømmer som følger av for eksempel endringer i 

funksjonsfordeling. 

iii) Gjestepasientene avregnes med en sats på 100 % DRG. Ikke planlagt 

meraktivitet avregnes med 80 % DRG sats. 

iv) Det kompenseres ikke for mindreaktivitet. 

a. Pasientstrømmene følges opp kvartalsvis for å se etter evt store endringer. 

RHF-et må kunne intervenere dersom det viser seg å væres store avvik 

mellom forventet og faktisk nivå på aktiviteten. 

b. Alternativet er en løpende avregning med 100 % finansiering. Fremdeles må 

imidlertid kapitaltilskuddet fordeles etter et forventet nivå. 

v) For andre tjenester etableres en avtalebasert avregning. Denne kan være 

løpende eller med jevne intervaller, noe avhengig av volum. Det anbefales å 

basere seg på priser som er nøytrale ift bruk av private aktører. Dette gjelder; 

a. Lab/rtg 

b. Poliklinikk 

c. PET 

d. Pasienthotell 
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e. Psykisk helsevern 

f. Rusbehandling 

 

Forslaget til gjestepasientoppgjør innebærer sikkerhet for de helseforetakene (primært Helse 

Bergen) som må fastlegge kapasitet etter en betydelig ”import”  av pasienter. Når 

avregningen skjer basert på avtalt forbruk betyr dette også at de helseforetakene som 

sender pasienter ut av sitt område allerede har betalt for dette gjennom avregningen. På 

marginen vil dermed kostnaden være lik 0, og det vil være mindre fare for at 

helseforetakene vil foreta avveininger mellom å sende pasientene internt eller eksternt. 

8 Private ideelle og kommersielle leverandører 

8.1 Prosjektgruppa sine vurderinger 

Det er det regionale helseforetaket som forhandler fram og har ansvart for avtaler med 

private kommersielle leverandører. Finansieringen av disse avtalene bør skje gjennom et 

uttrekk fra rammetilskuddet til de enkelte HFene basert på deres relative andel av det totale 

forbruket.  

9 Praktiske konsekvenser 

Dette notatet har beskrevet prinsippene bak og forslaget til en revidert modell for 

inntektsfordeling mellom helseforetakene i Helse Vest som baseres på: 

 Befolkningen i helseforetakene sitt behov for tjenester 

 Kostnadene ved å produsere disse tjenestene 

I kostnadskompensasjonen ligger i tillegg til kompensasjon for kostnadsforskjeller i somatisk 

virksomhet, som tidligere kompensasjon for kostnadsforskjeller i psykisk helsevern knyttet til 

drift av sikkerhetsavdeling og tilskudd til landsfunksjoner. 

I modellen er det tatt hensyn til interne pasientstrømmer. Ikke hele inntektsrammen vil 

kunne fordeles etter disse prinsippene, men den foreslåtte modellen representerer en 

betydelig forenkling i forhold til dagens modell. Følgende elementer som tidligere ikke er 

fordelt i inntektsmodellen er nå tatt inn: 
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Tabell 21 Elementer som er tatt inn og fordeles i inntektsmodellen. 

Lagt inn i modellen 

Helse 

Stavanger 

Helse 

Fonna 

Helse 

Bergen 

Helse 

Førde 

  

SUM 

Halvering lab/røntgen satsar   46.471    16.327    83.265    14.741     160.804  

Kreftplan     8.039      1.229    10.625      2.917       22.809  

Kompensasjon for el-avgift     5.514      5.933    11.925      3.198       26.571  

Rusomsorg     1.504    15.884    17.208         593       35.190  

Tilleggsbevilgning St.prp. 44 - 

rusomsorg 

       700         700           1.400  

TNF hemmarar, inkl omfordeling og 

raptiva 

    47.376      22.101      82.530      23.781     175.788  

Finansiering av MS-legemidlar   14.892      8.928    20.715      5.786       50.321  

ISF finansiering av dyre legemidlar - 

omlegging til ISF 

-17.407 -4.435 -40.430 -11.578    (73.852) 

Takstreduksjon lab/røntgen (2008)   13.265      5.138    19.018      4.156       41.576  

Styrking av inntektsramma fordelt etter 

nøkkel for kapitaltilskot 

  31.578    19.600    44.645    13.067     108.889  

Ekstraløyving st.prp. 44 (2007)   28.555    17.273    39.934    11.331       97.092  

Ekstraløyving aktivitetsvekst 2008 

(fordelt etter sum inntektsmodell)  

  28.910    16.292    51.704    11.988     108.893  

Inntektssystem 2009 (Magnussen 

utvalg) - fordelt etter sum 

inntektsmodell 

  63.074    35.711    92.861    27.783     219.429  

Aktivitetsvekst 2009 (fordelt etter sum 

inntektsmodell) 

  35.247    19.956    51.892    15.526     122.620  

Auka basisbevilgning - letta omstilling 

(fordelt etter sum inntektsmodell) 

  24.511    13.878    36.086    10.797       85.271  

"Mor og Barn" prosjekt (NB avsluttet 

prosjekt. Sjekk) 

       482            -              -              -              482  

Opptrappingsplan psykiatri 2004-2008     79.173      46.443      99.249      36.850     261.715  

Tilskot til arbeid med vald og 

traumatisk stress 

       353         197         489         127         1.166  

Insulinpumper     2.948      1.738      5.172         940       10.799  

Dyrare legemiddel        954         525      1.643         405         3.526  

Lassatjern behandlingsheim overf. frå 

RHF 

    5.512  0           -    0        5.512  

Sum   421.649    243.416    628.530    172.406    1.466.002  

 

Nesten 1,5 milliarder kroner mer fordeles etter kriterier i det nye forslaget til inntektsmodell. 

Fortsatt er et betydelig beløp, omlag 1,1 millarder, holdt utenfor og fordeles ikke etter 

kriterier. Følgende elementer inngår, som tidligere, ikke modellen: 
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Tabell 22 Elementer som ikke fordeles i inntektsmodellen. 

Inntektsfordeling 2009 -Utanfor 

modellen 

Helse 

Stavanger 

Helse 

Fonna 

Helse 

Bergen 

Helse 

Førde 

  

SUM 

Kompensasjon for arbeidsgiveravgift 

                         

-    

                   

6.113  

                      

423  

                 

16.657  

                 

23.193  

Internt lab/røntgenoppgjer -4.932 -6.157 15.446 -4.357 

                         

-    

PET senter 

                         

-    

                         

-    

                 

26.100  

                         

-    

                 

26.100  

Pensjonskostnad (2007) 

                 

56.058  

                 

29.762  

                 

92.559  

                 

24.308  

               

202.687  

Pensjon ny veileder (2009)  

               

184.820  

               

107.911  

               

301.294  

                 

76.906  

               

670.930  

Auka egenandel pasienttransport -1.340 -1.251 -2.548 -2.528 

                  -

7.667 

Tilskot til utdanning 

                 

12.164  

                   

6.087  

               

104.524  

                   

4.608  

               

127.383  

Kompetansesentre:         

                         

-    

Regionale kompetansesentre 

                   

5.256  

                         

-    

                 

31.296  

                         

-    

                 

36.552  

Nasjonale med. komp. Sentre 

                   

1.202  

                         

-    

                 

30.917  

                         

-    

                 

32.119  

Tilstedevakt - beredskap Solabasen 

og Florø 

                   

4.188  

                         

-    

                         

-    

                   

4.350  

                   

8.538  

Tilskot til farmasøytisk rådgivning (jfr. 

brev av 21.04.08) 

                         

-    

                   

1.729  

                   

4.395  

                         

-    

                   

6.124  

Utanlandsbehanlingar - overf. frå RHF 

                         

-    

                         

-    

                 

10.964  

                         

-    

                 

10.964  

Sum 257.417 144.194 615.370 119.944 1.136.925 

 

 

I forhold til den samlede inntektsrammen for 2009 innebærer dette at 13,8 av 14,9 mrd 

kroner fordeles etter de prinsippene som er lagt i inntektsmodellen. 

9.1 Fordelingseffekter 

Enhver endring av en bestående modell vil ha konsekvenser for inntektsfordelingen. Det har 

vært prosjektgruppa sitt syn at en revidert modell ikke bør føre til alt for omfattende 

endringer i forhold til dagens inntekstfordeling. Store endringer vil medføre betydelige 

omstillingsutfordringer for de helseforetakene som måtte ”tape” på en ny modell, og vil 

kunne bidra til at fokus i organisasjonen flyttes bort fra viktige oppgaver og utfordringer. 

Prosjektgruppa vil derfor presisere at den i sin anvendelse av skjønn i arbeidet med en 

revidert modell også har hatt i bakhodet mulige omfordelingseffekter.  

De fordelingseffekter som følger av det forslaget til modell som følger av prosjektgruppas 

arbeid vil videre være bestemt av flere forhold: 

 Endring i behovsindeksene 

 Endring i kostnadsindeksene 

 Endring i andelen inntekter som fordeles etter kostnadsindeksen 

 Endring i beløpet som inngår i fordelingen 
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Tabell 23 viser fordelingseffekten av prosjektgruppas sitt forslag. 

 

Tabell 23 Forslag til fordeling i inntektsmodell og omfordelingseffekter i forhold til budsjett 2009. 

Tilskudd  

Helse 

Stavanger Helse Fonna 

Helse 

Bergen Helse Førde Sum 

ISF 816.204 445.662 1.327.324 320.155 2.909.344 

Basis 2.528.964 1.461.913 3.502.643 944.720 8.438.241 

Kostnadskomponent, somatikk 0 65.264 477.394 104.299 646.956 

Kostnadskomponent, psykiatri 0 0 33.230 0 33.230 

Tilskudd landsfunksjoner 0 0 35.792 0 35.792 

Ambulanse  68.551 78.082 172.134 103.873 422.640 

Syketransport 57.034 53.244 108.451 107.611 326.339 

Sum fordelt etter modell 3.470.753 2.104.165 5.656.968 1.580.658 12.812.543 

Internt gjestepasientoppgjør -44.105 -163.608 303.201 -95.489 0 

Kapitaltilskudd 295.154 166.069 514.432 121.364 1.097.020 

Sum fordelt før eksternt gj.pas. 

Oppgjør mv 3.721.802 2.106.627 6.474.601 1.606.533 13.909.563 

Korreksjon eksternt 

gjestepasientoppgjør mv -91.556 -25.549 6.479 -24.281 -134.907 

Sum fordelt 3.630.247 2.081.077 6.481.080 1.582.252 13.774.657 

      

Budsjett 2009      

Sum fordelt (=Inntekt for Hfene 

(inkl. private ideelle)) 3.199.541 1.786.500 5.681.791 1.314.483 11.982.315 

Korr (+) tatt inn i rammen og (-) 

ambulanser 3.678.224 2.083.160 6.418.772 1.594.500 13.774.657 

Omfordelt -47.978 -2.082 62.308 -12.248 0  

Omfordelt i % av inntekt fra 

modellen - 1,3 % - 0.1 % 1 % - 0.7 %  

 

Samlet innebærer revideringen av modellen en flytting av 62,3 av 13 774 millioner kroner – 

mindre enn 5 promille av det samlede beløpet som fordeles innen modellen. Helse Stavanger 

får om lag 48 millioner kroner mindre enn i dag, Helse Fonna om lag 2 millioner mindre, 

Helse Førde om lag 12 millioner mindre, mens Helse Bergen får om lag 62 millioner mer enn 

i dag. Det prosentvis største utslaget er for Helse Stavanger, som får en reduksjon på 1.3 %. 

Prosjektgruppa vil påpeke at det relativt lave beløpet som omfordeles som en følge av 

revidering av inntektsfordelingsmodellen også indikerer at den inntektsmodellen man har i 

dag i Helse Vest ”treffer godt” i forhold til forskjeller i behov og kostnadsforhold. 
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9.2 Implementering 

Det er ikke innenfor prosjektgruppa sitt mandat å ta stilling til faktisk implementering av 

modellen. Prosjektgruppa vil allikevel påpeke at en implementering som skjer gjennom vekst 

i bevilgningene vil være lettere å håndtere for de helseforetakene som skal noe ned i forhold 

til dagens modell. Som et eksempel presenterer prosjektgruppa konsekvensene av en 

løsning hvor omfordelingseffektene tas gjennom en vekst i ressurstilgangen. Dersom dette 

gjøres på ett år vil det kreve en styrking av den samlede rammensom fordles ut på 

helsforetakene i Helse Vest på 160 millioner kroner. Samlet omfordeling vil i så fall være: 

 

Helse Stavanger  0 

Helse Fonna   26 millioner pluss 

Helse Bergen   128 millioner pluss 

Helse Førde   6 millioner pluss 
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Vedlegg 1 Helseforetaksområder 

Region Kommune Foretaksområde Helseforetak og institusjoner 

Helse 
Vest 

1102  Sandnes  

Stavanger HF-område 

(313 525) 

 

 

Helse Stavanger HF 

 Stavanger universitetssjukehus 

 Rehabiliteringstjenesten Rogaland 

 

1103  Stavanger 

1111  Sokndal 

1112  Lund 

1122  Gjesdal 

1124  Sola 

1127  Randaberg 

1129  Forsand 

1130  Strand 

1133  Hjelmeland 

1141  Finnøy 

1142  Rennesøy 

1144  Kvitsøy 

1101  Eigersund 

1114  Bjerkreim 

1119  Hå 

1120  Klepp 

1121  Time 

1106  Haugesund  

Fonna HF-område 

(167 179) 

 

 

Helse Fonna HF 

 Haugesund sjukehus 

 Stord sjukehus 

 Odda sjukehus 

 

1145  Bokn 

1146  Tysvær 

1149  Karmøy 

1151  Utsira 

1160  Vindafjord 

1211  Etne 

1216  Sveio 

1134  Suldal 

1135  Sauda 

1219  Bømlo 

1221  Stord 

1222  Fitjar 

1223  Tysnes 

1224  Kvinnherad 

1227  Jondal 

1228  Odda 

1231  Ullensvang 

1232  Eidfjord 
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Region Kommune Foretaksområde Helseforetak og institusjoner 

Helse 

Vest 

1201  Bergen  

Haukeland HF-område 

(394 657) 

 

  

Helse Bergen HF 

 Haukeland universitetssykehus 

 Kysthospitalet i Hagevik 

 Voss sjukehus 

 Nordåstunet 

1241  Fusa 

1242  Samnanger 

1243  Os 

1244  Austevoll 

1245  Sund 

1246  Fjell 

1247  Askøy 

1253  Osterøy 

1259  Øygarden 

1256  Meland 

1260  Radøy 

1263  Lindås 

1264  Austrheim 

1265  Fedje 

1266  Masfjorden 

1233  Ulvik 

1234  Granvin 

1235  Voss 

1238  Kvam 

1251  Vaksdal 

1252  Modalen 

1419  Leikanger  

Førde HF-område 

(106 259) 

 

 

Helse Førde HF 

 Førde sentralsjukehus 

 Førde sentralsjukehus, Florø 

 Lærdal sjukehus 

 Nordfjord sjukehus 

1420  Sogndal 

1421  Aurland 

1422  Lærdal 

1424  Årdal 

1426  Luster 

1401  Flora 

1411  Gulen 

1412  Solund 

1413  Hyllestad 

1416  Høyanger 

1417  Vik 

1418  Balestrand 

1428  Askvoll 

1429  Fjaler 

1430  Gaular 

1431  Jølster 

1432  Førde 

1433  Naustdal 

1438  Bremanger 

1445  Gloppen 
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Region Kommune Foretaksområde Helseforetak og institusjoner 

Helse 

Vest 

1439  Vågsøy  

Forts. 

Førde HF-område 

 

Forts. Helse Førde HF 

 Førde sentralsjukehus 

 Førde sentralsjukehus, Florø 

 Lærdal sjukehus 

 Nordfjord sjukehus 

  

1441  Selje 

1443  Eid 

1444  Hornindal 

1449  Stryn 
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Vedlegg 2 Datakilder 

Alderssammensetning: Befolkning 01.01.08. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Andel ugifte40 år+: Ugifte per 01.01 2008. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Andel uføretrygdede PH diagn. 18-39 år: Uføretrygdede med psykiatri diagnose per 31.12, gjennomsnitt 2005-

2007. Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet/Statistisk sentralbyrå. 

Andel uføretrygdede PH diagn. 40-69 år: Uføretrygdede med psykiatri diagnose per 31.12, gjennomsnitt 2005-

2007. Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet/Statistisk sentralbyrå. 

Andel sosialhjelpsmottakere 18-49 år: Sosialhjelpsmottakere per 31.12, gjennomsnitt 2005-2007. Kilde: Statistisk 

sentralbyrå 

Andel grunnskole 18-29 år: Grunnskole som høyeste fullførte utdanning 2007. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Andel grunnskole 30-59 år: Grunnskole som høyeste fullførte utdanning 2007. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Andel barn bor med en forelder, 0-17 år: Barn 0-17 år som bor enten bare med mor eller bare med far per 

01.01.2008. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Andel barnevernstiltak: Antall barn med tiltak i løpet av året, gjennomsnitt 2005-2007. Kilde: Statistisk 

sentralbyrå  

Dødelighet 20 år +: Døde 2007. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Andel sykmeldte: Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, gjennomsnitt kvartalstall 2005-2007. Kilde: Statistisk 

sentralbyrå 

Andel uføretrygdede 18-67 år: Mottakere av uføreytelser 31.12, gjennomsnitt 2005-2007. Kilde: Statistisk 

sentralbyrå. 

Andel med rehab. penger 18-67 år: Mottakere av rehabiliteringspenger 31.12, gjennomsnitt 2005-2007. Kilde: 

Statistisk sentralbyrå. 

Andel grunnskole 20-59 år: Grunnskole som høyeste fullførte utdanning 2007. Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Levekårsindeks 0-19 år: Gjennomsnitt av delindeksene for sosialhjelp, voldskriminalitet og attføring fra SSBs 

levekårsindeks publisert i Hjulet, gjennomsnitt 2006–2008. Voldskriminalitet inngår ikke som delindeks i Hjulet 2007 og 

2008, delindeks fra Hjulet 2006 er brukt. Vektet med andel av befolkningen 0-19 år. 

Levekårsindeks 67 år +: Gjennomsnitt av delindeksene for sosialhjelp, voldskriminalitet og attføring fra SSBs 

levekårsindeks publisert i Hjulet, gjennomsnitt 2006–2008. Voldskriminalitet inngår ikke som delindeks i Hjulet 2007 og 

2008, delindeks fra Hjulet 2006 er brukt. Vektet med andel av befolkningen 67 år +. 

Indeks for klima og breddegrad 0-66 år: Indeks for klima (nedbør, sommer (mai-august) og vintertemperatur 

(november-februar)) og breddegrad (breddegrad). Klimavariabler beregnes som gjennomsnitt over årene 2000-2006. 

Kilde: Meteorologisk institutt. Vektet med andel av befolkningen 0-66 år. 

Indeks for klima og breddegrad 67 år +: Indeks for klima (nedbør, sommer (mai-august) og vintertemperatur 

(november-februar)) og breddegrad (breddegrad). Klimavariabler beregnes som gjennomsnitt over årene 2000-2006. 

Kilde: Meteorologisk institutt. Vektet med andel av befolkningen 67 år +. 

Andel ikke-vestlige innvandrere: Antall innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn 01.01.08. Kilde: Statistisk 

sentralbyrå. 
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