
Ny inntektsmodell i Helse Vest – Høringsnotat fra Helse 
Stavanger HF 
 
 
Innledning 
 
Helse Stavanger har mottatt Rapport om ny inntektsmodell for Helse Vest til høring. 
Rapporten beskriver en rekke objektive forhold som tilsier at Helse Stavanger trenger en 
lavere finansiering enn gjennomsnittet for Helse Vest. Helse Stavanger har en yngre 
befolkning enn resten av området og har en relativt komprimert bosetting med de muligheter 
det gir for effektiv drift av spesialisthelsetjenestene.  
 
Samtidig er det slik at den valgte inntektsmodellen som fordeler av ressurser til helse for 
befolkningen i forskjellige deler av Helse Vest, bygger både på en helseøkonomisk 
vitenskapelig tilnærming og bruk av skjønn. Begge tilnærminger har både svake og sterke 
sider. Vurderingen av en slik modell vil derfor også måtte baseres på om det endelig resultatet 
av modellen gir en fordeling som virker rimelig og rettferdig. På et generelt grunnlag burde de 
vektlagte kriteriene være objektive, omforente og robuste for å skape en modell som kan være 
levedyktig over tid. 
 
Den foreslåtte inntektsmodell medfører at fordelingen innenfor modellen gir befolkningen i 
Helse Stavanger til dels betydelig mindre penger til spesialisthelsetjenester enn i de øvrige 
deler av Helse Vest. Basert på tabell 23 i rapporten vil befolkningen i Helse Fonna relativt sett 
få 14 % mer, i Bergensområdet 29 % og i Helse Førde 34 % mer enn befolkningen i Helse 
Stavanger (se vedlegg). Dersom man innregner kapitaltilskudd og andre forhold som ikke er 
inkludert i modellen, så blir disse skjevheter ytterligere noe forsterket. Dette til tross for at for 
eksempel en fordeling basert bare på alderssammensetning skulle tilsi at Helse Stavanger 
skulle ha 5 % mindre enn Helse Bergen per innbygger. 
 
Det er allikevel som nevnt over, flere viktige grunner til at fordelingen langt på vei skal være 
slik som modellen gir som resultat, men samtidig synes det som om de skjønnsmessig 
vurderte premisser for modellen i for stor grad vektlegger forhold som går i disfavør for 
befolkningen i Helse Stavanger. På side 39 i rapporten skrives det at prosjektgruppa vil 
presisere at den i sin anvendelse av skjønn i arbeidet med en revidert modell har forsøkt å 
unngå mulige omfordelingseffekter i forhold til nåværende fordeling mellom HF’ene.  
 
Modellen legger også stor vekt på å beholde historiske forskjeller og vil derfor ikke i stor nok 
grad gi insentiver til å utvikle et mest mulig effektivt helsevesen.  
 
Arbeidet med ny inntektsmodell har svært stor betydning for fordelingen av helsetilbudet i 
Helse Vest og grunnlagsmaterialet for valg av modell burde derfor fremstå som mest mulig 
forståelig og lesbart. Rapporten benytter imidlertid til dels spesialisert helseøkonomisk 
fagterminologi. Denne kunne flere steder vært bedre forklart. Videre ville rapporten blitt 
lettere tilgjengelig dersom det ble inkludert en tabell som viser de endelig valg av faktorer 
som inngår i kostnadsindeksen, og hvordan disse påvirker fordelingen mellom 
helseforetakene. 
 
 
 



Helse Stavanger har følgende kommentarer til rapporten: 
 
 
Behovsindeks 
 
Magnussen-utvalgets rapport NOU 2008:2 behandler behovsindeks på et nasjonalt nivå og det 
er derfor naturlig at dette arbeidet også er førende for vurderingen av behovsnøkkelen for 
Helse Vest. Bruken av objektive kriterier knyttet til alderssammensetning av befolkningen og 
sosiale kriterier for fordelingen er rimelig. Imidlertid er det gjort noen justeringer som er lite 
kommentert av arbeidsgruppen og det er utydelig hva som virkelig går inn og hva som er 
annerledes enn i den nasjonale vektingen. Man er også usikker på hvorfor kriteriet knyttet til 
andelen ikke-vestlige innvandrere ikke er tatt inn i behovsindeksen.  
 
Klima og breddegrad er den faktor som gir størst forskjell mellom helseforetaksområdene og 
utgjør 3,2 % av den samlede nøkkelen. Det vil si mer enn 220 mill. NOK fordels basert på 
dette og Helse Stavanger trekkes for 10 mill basert på mer gunstig vær og breddegrad. Det er 
uklart hvordan faktoren både er målt og beregnet. Er det ett målepunkt for vær i hvert HF? 
Det er stor forskjell hvor målingen foretas når det gjelder både nedbør og temperatur. Betyr 
vind noe? På en slik bakgrunn synes det knyttet så stor usikkerhet til relevansen for Helse 
Vest området at faktoren burde vært tatt ut av modellen. 
 
 
Kostnadsindeks 
 
I tillegg til behovsindeksen som er beregnet på bakgrunn av alderssammensetning og sosiale 
forhold i HF’enes befolkning, så er det andre forhold som også er kostnadsdrivende. 
Rapporten viser at dagens kostnadsnivå er klart lavest i Helse Stavanger. Enhetsprisen er 2 til 
4 % høyere i Helse Fonna, 15 til 16 % høyere i Helse Bergen og 21 til 24 % høyere i Helse 
Førde. I de siste årene har den relative prisen i Fonna gått klart ned og klart opp i Helse Førde. 
Dette viser at kostnadsnivået ikke er en fast faktor som ikke kan påvirkes av det enkelte HF. 
Allikevel er grunntanken i arbeidet med å etablere en kostnadsindeks for det enkelte foretak 
basert på de etablerte eller historiske data om hvor effektivt eller ineffektivt man driver. 
Videre er bare somatikk behandlet i analysene, men er allikevel gitt full effekt også for 
psykiatri og rus. 
 
Det er noen forhold som rapporten burde være tydeligere på. For eksempel diskuteres det som 
kalles Universitetstilskuddet. Hvor stort er det og hvordan er dette tilslutt behandlet i 
modellen og evt. hvorfor. Dette er delvis diskutert, men ikke tydelig nok. Videre er 
langtidsliggere et viktig element i modellen. Selv om det i arbeidet med en slik modell ikke 
kreves dokumentert kasualitet som grunnlag for et kriterium, så virker dette mindre relevant 
som kostnadsnøkkel og mange vil heller mene at vanligvis vil et stort antall langligger være et 
resultat av dårlig drift eller dårlig sykehjemsdekning i regionen. Modellen burde heller støttet 
opp om en utvikling der liggetiden ved sykehusene blir kortest mulig og ikke omvendt. 
 
Prosjektgruppa gir en vurderinger av de ulike forhold som har signifikant effekt og i hvilken 
grad på kostnadsnivået. Dessuten hvilken modell som kostnadsindeksen skal ta utgangspunkt 
i. I tillegg brukes det forskjellige modeller for utregning av effekter. Valg av modeller har 
også et preg av skjønn og kan gi store utslag i inntektsfordeling mellom foretakene.  
 



Strukturutfordringene som noen av HF’ene har, blir kompensert gjennom en faktor for reisetid 
og en faktor med antall akuttsykehus per 1000 DRG-poeng. Rapporten gir selv vektige 
grunner for at den siste faktoren ikke bør inkluderes, men i strid med den praksis som er valgt 
for øvrig, så inkluderes faktoren med halvparten av empirisk verdi. 
 
Forskningskomponenten i modellen diskuteres noe, men mangler en beskrivelse av effekten 
av denne og forklaring av de valg som man har gjort i forhold til denne opp mot 
Universitetstilskuddet og tilskudd til kompetansesentra. Forskningskomponenten er en 
variabel som er en viktig forklaringsfaktor, men den kan også fungere som et insitament for 
økt forskning i RHF’et og vekting og konsekvens burde derfor vært tydeligere beskrevet. 
 
Utdanning gis full effekt i modellen og da definert som andel av både turnusleger og 
assistentleger. Dette til tross for at andelen assistentleger ikke er signifikant alene i analysene. 
Forholdet mellom opplæring og nytte for HF’ene vil også variere betydelig basert på 
erfaringsgrunnlaget til assistentlegene. Assistentleger burde derfor ikke inngått i modellen, 
men bare turnusleger. Samtidig burde utdanning av andre yrkesgrupper vært vurdert i 
modellen. 
 
 
 
Andre forhold 
 
Når det gjelder prehospitale tjenester og pasienttransport, så har prosjektgruppa valgt å gå helt 
bort fra den nasjonale modell i NOU 2008:2. Igjen medfører dette betydelig disfavør for Helse 
Stavanger. Prosjektgruppa foreslår en fordeling basert på historisk kostnader. Det er uklart 
hva som her menes med historiske kostnader. Helse Stavanger som bruker betydelig mye 
mindre til dette enn de øvrige HF’ene, har de senere år hatt en stor økning i kostnadene og 
dersom man skal baseres seg på reelle kostnader i dag og ikke den nasjonale modellen, så 
burde budsjett 2009 brukes og ikke for eksempel regnskap 2007 for en fordeling av kostnader 
som skal være fast over tid. 
 
Prosjektgruppa foreslår at gjestepasientoppgjøret skal avregnes med en sats på 100 % av 
DRG. Dette har to effekter. For det første vil dette bli en dyrere ordning for HF’ene som har 
behov for at deler av helsetilbudet blir utført ved et annet HF. Det er tidligere beregnet at en 
slik ekstradrift for det behandlende HF kan dekkes med 80 % av DRG og ordningen vil derfor 
gi et utilsiktet ekstra tilskudd til slike HF. Dessuten vil 100 % forslaget medføre at det vil bli 
billigere for de andre HF’ene å kjøpe tjenestene utenfor Helse Vest området og dette kan 
medføre en uønsket utvikling innenfor dette feltet. 
 
Fordelingen av midler til de private ideelle er i dag allerede inkludert i rammene til de ulike 
HF’ene. Det foreslås nå at også utgiftene til bruk av private kommersielle skal inkluderes i 
rammen. Dette synes å være en riktig utvikling. Det er allikevel ikke tatt hensyn til dette i 
tabell 23 der man forsøker å illustrere effekten av den nye inntekstmodellen. Rapporten 
omtaler dessuten bare dagens relative bruk av de private kommersielle og ikke ressursbruken. 
Dette burde inngått i rapporten. 
 
Det er også en del forhold som det foreslås at holdes utenfor inntektsmodellen. Blant disse er 
et PET-senter til 26 mill ved Helse Bergen. Det synes merkelig at dette ikke skal finansieres 
innefor modellen og med et system med betaling for bruken. Opprettelsen av PET-senteret er 
besluttet av Helse Bergen og bør ikke se som et spesielt Helse Vest ansvar. Videre holdes 



fortsatt de nasjonale og regionale kompetansesentraene utenfor modellen. Det synes fornuftig, 
men det burde vært gjort en fornyet gjennomgang av kostnadene ved de enkelte sentraene og 
gitt en finansiering som reflekterte det reelle forbruket og behovet slik intensjonen var da 
arbeidet med ny inntekstmodell ble startet. 
 
Det er et viktig prinsipp for en slik modell at den er mest mulig dynamisk og tilpasser seg de 
endringer som skjer over tid i demografi og andre forhold som påvirker behovet for 
helsetjenester og kostnader relatert til dette. Likeledes burde modellen stimulere til mest 
mulig effektiv drift i foretakene. Det er derfor viktig at modellen bruker mest mulig 
oppdaterte grunnlagstall og at minst mulig av fordeling baseres på slik forholdene har vært 
historisk. 
 
 
Sammendrag 
 
Det er med dagens inntektsmodell betydelige forskjeller i finansieringen av 
spesialisthelsetjenesten for befolkningen i de forskjellige HF’ene i Helse Vest området. I 
arbeidet med den nye inntektsmodellen, så fremkommer det som en viktig føring å unngå for 
store endringer i forhold til dagens fordeling gjennom den skjønnsmessige vurderingen av en 
rekke av de faktorer som inngår i modellen og som blir tilpasset forholdene i Helse Vest RHF.  
 
På denne bakgrunn er det i de skjønnsmessige tilpasninger av modellen gjort en del avvik fra 
den nasjonale modellen som gir svakere finansiering av Helse Stavanger. Spesielt får de valg 
man gjør i forhold til prehospitale tjenester og pasienttransport betydelige konsekvenser i 
denne sammenheng, men også vurderingen av en rekke andre forhold synes å ha tilsvarende 
effekt. For å tydeliggjøre hvilke valg som har vært foretatt og konsekvensene av disse, så 
burde rapporten inneholdt tabeller med påvirkningsfaktorene og deres konsekvenser for 
fordelingen i behovs- og kostnadskomponenten. Dette kunne ha gitt et bedre totalbilde av de 
valg som er foretatt og gjort det lettere å se faktorer som også ble endret til fordel for Helse 
Stavanger. 
 
Konsekvensene av de skjønnsmessige valg som er foretatt i arbeidet med modellen, er at det 
enkelte individ i Helse Fonna relativt sett vil få 14 % mer, i Bergensområdet 29 % og i Helse 
Førde 34 % mer enn befolkningen i Helse Stavanger til spesialisthelsetjenester. Det synes 
vanskelig å forstå at de som bor i Helse Bergen området skal ha et så mye større behov enn 
befolkningen i Stavanger regionen når forskjellen i alderssammensetning bare skulle tilsi et 5 
% lavere behov i Stavanger. Selv om det er forbundet med utfordringer å gjøre omfordelinger 
mellom foretakene, så synes den nåværende fordeling, som langt på vei er basert på historiske 
forhold, ikke å være rimelig eller rettferdig. Dette så lenge man benytter en så stor andel av 
skjønn for å påvirke fordelingseffektene i modellen. De skjønnsbaserte vurderinger burde 
vært nedtonet og i stedet burde objektive forhold i større grad vært grunnlaget for fordeling av 
helsetjenester til befolkningen i de ulike HF-områdene i Helse Vest. 
 
 



Vedlegg 
 
Tabellen viser de relative indekser som fremkommer basert på modellen. Stavanger er satt lik 
100. 
 
Område Behovsindeks 

Total 
Kostnadsindeks

Bergen  111 110 
Stavanger 100 100 
Fonna 110 104 
Førde 113 110 
 
 
 
Fordeling av kroner i Helse Vest basert på tabell 23 i rapporten om ny modell.  
 
Område Fordelt i 

modell 
Fordelt 
utenfor 
modell 

Kapitaltilskudd Totalt Befolkning 
01.01.08 

Bergen  5.657 mill 615 mill 514 mill 6.786 mill 394 657 
Stavanger 3.471 mill 257 mill 295 mill 4.023 mill 313 525 
Fonna 2.104 mill 144 mill 166 mill 2.414 mill 167 179 
Førde 1.581 mill 119 mill 121 mill 1.821 mill 106 259 
Totalt 12.812 mill 1.136 mill 1.097 mill 15.045 mill 981620 
 
 
 
Relativ fordeling av kroner per innbygger i de forskjellige deler av Helse Vest. Relativ 
fordelingsindeks er basert på Stavanger lik 100 %. 
 
Område Per 

innbygger i 
modell 

Fordelings 
indeks 

Per 
innbygger 
totalt 

Fordelings 
indeks 

Bergen  14 334 129 % 17 195 134 % 
Stavanger 11 071 100 % 12 832 100 % 
Fonna 12 585 114 % 14 440 113 % 
Førde 14 787 134 % 17 137 134 % 
Totalt 13 052  15 327  
 
 
 
 
 


