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Innspill til statsbudsjettet for 2013 
 
Bakgrunn 
 
Det vises til Oppdragsdokumentet 2011 til Helse Vest RHF. Helse Vest RHF bes her komme med 
innspill til statsbudsjettet for 2013 innen 10.12.11. 
 
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2013 innen somatiske 
tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB) som underlag for innspill til arbeidet 
med statsbudsjett for 2013. 
 
Helse Vest RHF gir på denne bakgrunn følgende innspill: 
 

   1. Sammendrag og konklusjon 
 

De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2013 innen somatiske 
tjenester, psykisk helsevern og tilbudet til rusmiddelavhengige (TSB). Dette som et innspill til arbeidet 
med statsbudsjett for 2013. 
 
Analysene i innspillet er gjennomført på høyt aggregert nivå og tar utgangspunkt i nasjonale tall. Det 
legges som forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de regionale helseforetakene et likeverdig 
grunnlag for å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen befolkning. Det tilligger således det enkelte RHF 
å prioritere og målrette sin innsats slik at gitte mål og krav kan nås. 
 
Vurderingene i innspillet baseres på følgende tilnærming: 
 
 Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) beregnes en forventet 

demografisk betinget behovsvekst fra 2012-2013.  
 

 Videre gjøres en vurdering av hvor stor realvekst som kan forventes. Realveksten er et produkt av 
bl.a. nye behov og økt grad av behovsdekning, utvikling og spredning av ny medisinsk teknologi 
og nye behandlingsmetoder mv. Utgangspunktet for vurderingen er realveksten de siste tre år. 

 
Til sist vurderes behovet for en aktivitetsvekst utover den demografisk betingede veksten og realveksten. 
I denne sammenheng belyses ventetidsutviklingen innen det enkelte tjenesteområde og det vurderes hvor 
mye aktiviteten må øke for at ventetidsutviklingen skal gå i riktig retning og mot nasjonale mål. Denne 
aktivitetsveksten betinger først og fremst målrettet bruk av de ressurser de regionale helseforetakene har 
til rådighet, herunder en ekstra kapasitet/aktivitet realisert gjennom effektivisering og forbedret 



produktivitet. Innen somatisk spesialisthelsetjeneste er det en utfordring med økende ventetider og økt 
antall ventende pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp. 
 
Beregnet aktivitetsbehov fra 2012 til 2013 for områdene somatikk, psykisk helsevern for voksne, psykisk 
helsevern for barn samt TSB er ut fra dette anslått til hhv. 2,65 prosent, 4,5 prosent, 4 prosent og 7,5 
prosent. Aktivitetsbehovet er illustrert i figuren nedenfor. 
 
Figur 1: 

Vekstbehov pr tjenesteområde, prosent 
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I tillegg kommenterer de regionale helseforetakene følgende tema: 
 
Økonomisk risiko forbundet med samhandlingsreformen. 
Det er behov for forutsigbarhet for å kunne omstille/tilpasse kapasitet parallelt med utvikling av tilbudet 
i kommunene. Det må videre påregnes at oppbygging i kommunene og tilpasning av kapasitet i 
helseforetakene ikke kan foregå helt parallelt og at det vil gi en ekstra økonomisk utfordring for de 
regionale helseforetakene. Det må også være fortsatt rom for vekst i spesialisthelsetjenesten knyttet til 
reduksjon ventetider og for å unngå fristbrudd, og det må unngås vridningseffekter ved at innsats fra 
kommunenes side rettes i urimelig grad mot pasientgrupper som omfattes av økonomiske insitament på 
bekostning av andre pasientgrupper, eksempelvis pasienter innenfor psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  
 
Nasjonalt investeringsløft innen IKT-området.  
Dagens utfordringsbilde innen IKT-området er av en slik kompleksitet og et slikt omfang at den krever 
statlig finansiering og vil måtte gjennomføres over flere år. En slik satsing vil være helt nødvendig for å 
kunne lykkes med realisering av intensjonene i samhandlingsreformen. 
 
Oppfølging av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. 
For at pasientsikkerhetskampanjen skal gi både økonomiske gevinster og pasientnytte raskest mulig, bør 
kampanjen følges opp gjennom utvikling av systemer, rutiner og kompetanse på en rekke områder.  
  
Tidspunkt for fastsetting av de regionale helseforetakenes aktivitetsforutsetninger 
I forslag til statsbudsjett for 2012 er aktivitetsforutsetningene som gis til de regionale helseforetakene 
fastsatt med utgangspunkt i aktivitetsnivået per 1. tertial 2011. Dette er ikke tilfredsstillende da dette i for 
liten grad fanger opp den faktiske aktivitetsutviklingen gjennom året. Det bør arbeides for at de 
aktivitetsdata som legges til grunn er så oppdaterte som mulig. Det bemerkes for øvrig at det er knyttet 
en særlig usikkerhet til aktivitetsforutsetningene for 2012 på grunn av samhandlingsreformen. 
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   2. Innledning 
 

Iht. Oppdragsdokumentet for 2011, punkt 11 Oppfølging og rapportering, skal de regionale helseforetakene 
innen 10. desember 2011 gi innspill til statsbudsjettet for 2013. 
 
I likhet med tidligere år er de administrerende direktører i de regionale helseforetakene enige om å 
utarbeide et felles innspill. Innspillet fra de regionale helseforetakene gjelder spesialisthelsetjenester innen 
somatikk, psykisk helsevern (voksne og barn/ungdom) og tilbud til rusmiddelavhengige (TSB). I tillegg 
kommenteres enkelte tema relatert til de regionale helseforetakenes økonomiske forutsetninger.  
 
Analysene i dette innspillet er gjennomført på høyt aggregert nivå. En mer detaljert analyse ville vært 
ønskelig, men forutsetter data av bedre kvalitet enn det som i dag er rutinemessig tilgjengelig. Mer 
detaljerte analyser ville gi bedre forståelse av årsakene til den utvikling som nå observeres, men det antas 
ikke at de ville endret konklusjonene i vesentlig grad.  
 
 
3. Forutsetninger 
 
Det er ikke ubetydelige forskjeller mellom regionene f.eks. når gjelder ressursforbruk per innbygger og 
tilgjengelighet uttrykt i ventetid til pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp innenfor de 
forskjellige fagfeltene. Betraktningene nedenfor tar imidlertid utgangspunkt i nasjonale tall og legger som 
forutsetning at den etablerte inntektsmodellen gir de regionale helseforetakene et likeverdig grunnlag for 
å oppfylle sitt ”sørge for”-ansvar for egen befolkning. Det tilligger det enkelte RHF å prioritere og 
målrette sin innsats slik at gitte mål og krav kan nås. 
 
For alle de tre tjenesteområdene vurderes relevante faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet frem til 
2013: 
 
 beregnet aktivitetsvekst betinget av demografisk utvikling 
 aktivitetsvekst som følge av nye behov og økt grad av behovsdekning 
 utvikling i ventetid for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp 

 
Endrede helsepolitiske prioriteringer innebærer ofte at tilbudene til enkelte pasientgrupper må styrkes, 
noe som også kan medføre økt aktivitetsbehov. De senere års opprioritering av pasienter med sykelig 
overvekt er et eksempel på dette. I den grad den nye aktiviteten ikke fullt ut kan baseres på ressurser som 
er frigjort ved reduksjoner i lavere prioritert aktivitet, vil dette medføre en realvekst i aktivitetsbehovet.  
 
Riktig prioritering er derfor en viktig forutsetning for å oppnå god behovsdekning. Det er imidlertid en 
særskilt utfordring innen de somatiske tjenestene der det er mange pasienter og mange nyhenvisninger. 
Siden andelen definert som rettighetspasienter er betydelig lavere innen somatikk enn de andre 
tjenesteområdene, blir gruppen pasienter uten rett svært stor. Helseforetakene må ta hensyn til at også 
disse pasientene er henvist til nærmere vurdering (utredning og behandling).  
 
Det er viktig at arbeidet med implementering av prioriteringsforskriften videreføres og at arbeidet med å 
etablere og drive de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene gis høy prioritet. Resultater fra medisinske 
kvalitetsregistre vil kunne gi grunnlag for vurderinger som sikrer drift med riktig innholdsmessig kvalitet 
og som motvirker overforbruk, underforbruk og feil bruk av helsetjenester. 
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4. Aktivitet knyttet til pasientbehandling i helseforetakene i 2013 
 
4.1 Somatiske spesialisthelsetjenester 
Aktivitetsbehovet for somatisk sektor til og med 2013 blir her vurdert på basis av de forhold som 
erfaringsmessig bestemmer behovet for tjenester, og under hensyn til de helsepolitiske prioriteringer som 
gjelder.  
 
Aktivitet, behov og realvekst 2008-2010 
Behovsutviklingen er beregnet ut fra Magnussenutvalgets behovsindekser og befolkningsutviklingen i de 
respektive helseregioner (SSB). Dette er altså en rent demografisk fremskrivning av behovene. Tabellen 
nedenfor viser at den demografisk drevne behovsveksten i 2009 var noe mindre enn forbruksveksten. 
Realveksten i 2009 var dermed positiv, noe som har gitt et visst rom for nye pasientgrupper og nye 
behov. Realveksten i 2010 var negativ. Det innebærer at tjenesteforbruket ikke har økt i takt med 
befolkningsutviklingen. Dette skyldes trolig bevisste budsjettmessige prioriteringer mellom forskjellige 
pasienttilbud, at det har skjedd en endret budsjettmessig fordeling mellom drifts- og investeringsmidler 
og at de regionale helseforetakene har hatt kontroll over den økonomiske utviklingen. 
 
Tabell 1:  
 2008 2009 2010 
Estimert årlig tjenesteforbruk, DRG-poeng 1 273 123 1 293 921 1 299 559 

Årlig forbruksvekst, prosent   1,6 0,4 

Årlig behov, behovsjustert folkemengde 4 736 435 4 797 955 4 856 369 

Årlig demografisk drevet behovsvekst, %   1,3 1,2 

Realvekst i forbruk, %   0,3 -0,8 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 
 
Ventetider, fristbrudd og behovsdekning 
Hvorvidt de senere års vekst har vært tilstrekkelig til å dekke behovene, kan til en viss grad belyses 
gjennom de endringer som har skjedd i pasientenes ventetider. Redusert ventetid indikerer økt grad av 
behovsdekning og økt ventetid indikerer redusert behovsdekning, såfremt det dreier seg om 
sammenlignbare pasienter, dvs. at prioriteringer og henvisningskriterier er uendret. I denne sammenheng 
kan bl.a. anføres følgende: 
 
 I perioden 2008-2011 har den gjennomsnittlige ventetiden for somatiske rettighetspasienter hatt 

en svak reduksjon. Denne nedgangen er likevel beskjeden sett i forhold til målet om 65 dager 
gjennomsnittlig ventetid totalt for pasienter med og uten rett til nødvendig helsehjelp. 

 I perioden 2008-2011 har utviklingen i ventetid for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 
vært utilfredsstillende i forhold til veksten i behov som skal dekkes. Gruppen pasienter uten rett 
er for øvrig svært stor, og antall langtidsventende øker i flere regioner. 

 En vesentlig andel av rettighetspasientene i somatisk sektor, 12 prosent1, opplever fristbrudd. 
Andelen fristbrudd har vist en viss nedgang de senere årene. 

 Ventetiden vil kunne reduseres ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten 
og ved å flytte deler av kontrollvirksomhet fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. 
samhandlingsreformen). 

 Ventetiden vil kunne reduseres ved å gjøre endringer i profilen til behandlingstilbudet, samt ved å 
øke produktiviteten og effektiviteten ytterligere. 

 Utover de to sistnevnte punktene vil det også være behov for en aktivitetsvekst, dersom 
ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål. 

 
Ventetidsutviklingen innen somatisk spesialisthelsetjeneste på landsbasis fra 2008 til 2011 fremgår av 
diagrammet nedenfor. 
 
 

                                                 
1 Avviklede pasienter 2. tertial 2011 
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Figur 2:  

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i somatisk spesialisthelsetjeneste etter rettighetstildeling og 
totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 70 73 75 73

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 65 66 66 62

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 78 82 88 91

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  
Ut fra SSBs fremskrivning av folkemengden (middels nasjonal vekst) forventes det en demografisk 
betinget behovsvekst fra 2012-2013 på 1,35 prosent2.  
 
Nye behov og økt grad av behovsdekning vil også påvirke aktivitetsbehovet. Utvikling og implementering av ny 
medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder vil fortsette i årene som kommer, og føre til økte behov 
for tjenester. Nye behandlingsmetoder fører også til at pasientene i en del pasientgrupper vil leve lengre 
enn før, og dermed generere nye behandlingsbehov.  
 
Alt dette, inklusive helsepolitisk opprioritering av enkelte pasientgrupper, fører til en behovsvekst ut 
over den som er demografisk betinget. Det anslås at en årlig realvekst i aktivitet tilsvarende den i 2009, 
ca. 0,3 prosent, vil være nødvendig for at tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene og å unngå fristbrudd. Det anslås at rammen for de regionale 
helseforetakenes aktivitet bør økes tilsvarende en prosent for å redusere ventetiden ned mot de nasjonale 
målene, og særlig hvis en i tillegg skal motvirke tendensen til økende antall langtidsventende og økte 
ventetider for den store gruppen pasienter uten rett. Dette krever målrettet bruk av de ressurser de 
regionale helseforetakene har til rådighet, herunder en ekstra kapasitet/aktivitet realisert gjennom 
effektivisering og forbedret produktivitet.  
 
Dersom en slik reduksjon skal realiseres i 2013, vil det kreve en samlet aktivitetsøkning fra 2012 til 2013 
på til sammen 2,65 prosent. Tallet inkluderer både den demografisk betingede vekst (1,35 %), 
nødvendige realvekst (0,3 %) og en aktivitetsvekst basert på forbedret effektivitet og produktivitet på (1 
%) for å redusere ventetider.   
 
I henhold til signalisert aktivitetsvekst i forslag til statsbudsjett for 2012, forventes det at deler av 
aktivitetsveksten, også de kommende år, vil legges til kommunene. Det forutsettes imidlertid at andelen 
av veksten som tillegges kommunene baseres på en systematisk evaluering av resultatene som oppnås i 
løpet av budsjettåret 2012. 
 
 

                                                 
2 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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4.2 Psykisk helsevern 
lister og ventetiderAktivitetsutvikling, vente  

abell 2: 
 totale driftsutgifter til psykisk helsevern. Nasjonale tall 2008-2010 (deflaterte 

 
T
Utvikling
kostnader) 

 2008 2009 2010 %-endr.        
09-10 

Psykisk helsevern voksne 11 290 11 170 11 626 4,1 
Psykisk helsevern barn og unge 2 286 2 326 2 478 6,5 

Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjen 010 

inansieringen av psykisk helsevern er ikke aktivitetsbasert på samme måte som de somatiske tjenestene. 

abellen nedenfor viser at antall polikliniske konsultasjoner for voksne i perioden 2008-2010 er økt med 

abell 3: 
psykisk helsevern voksne. Nasjonale tall 2008-2010 

esten 2
 
F
De samlede utgifter til psykisk helsevern for voksne (VOP) og psykisk helsevern for barn og unge (BUP) 
viser en markert vekst i perioden 2008-2010. Fra 2009 til 2010 var økningen på henholdsvis 4,1 og 6,5 
prosent. 
 
T
om lag 10,2 prosent (økning fra 2009 til 2010 på 6,3 prosent). Samtidig er antall oppholdsdøgn redusert, 
for hele perioden med 4,0 prosent, mens reduksjonen fra 2009 til 2010 er på 1,7 prosent. 
 
T
Aktivitet 
 2008 2009 2010 %-endr.       

09-10 
Polikliniske konsultasjoner 1 098 898 1 139 706 1 211 383 6,3 
Utskrivninger 49 195 50 727 52 201 2,9 
Antall oppholdsdøgn 7 8 2 1 383 13 1 350 34 1 328 04 -1,7 
Årlig forbruksvekst, prosent * 5,3 3,3 3,9  
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

1,5 1,6 1,4   

Realvekst i % 3,8 1,7 2,4   
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjene  2010. * Ve regning av 

et har det skjedd en aktivitetsmessig omstrukturering innen psykisk helsevern for voksne fra 
 i tråd 

abell 4: 
psykisk helsevern barn og unge. Nasjonale tall 2008-2010 

sten d be vekst i forbruk er utskrivninger og 
konsultasjoner veiet i forholdet 56/1 (tilsvarende forholdet mellom enhetskostnadene).  
 
D
innleggelse i sykehusavdelinger til behandling i DPS, poliklinikk og ambulant virksomhet. Dette
med nasjonale prioriteringer innen psykisk helsevern.  
 
T
Aktivitet 
 2008 2009 2010 %-endr.       

09-10 
Oppholdsdøgn, døgnpasienter 79 400 83 260 82 481 -0,9 
Behandlede pasienter 49 320 52 091 54 012 3,7 
Polikliniske tiltak 808 814   842 111 906 640 7,7 
Årlig forbruksvekst, prosent * 6,9 5,6 3,7   
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

0,3 0,4 0,5   

Realvekst i % 6,6 5,2 3,2   
 

ilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 og Statistisk sentralbyrå (oppholdsdøgn døgnpas).   

ilsvarende omstrukturering som for psykisk helsevern for voksne med endring fra døgnopphold til 
poliklinisk behandling har også skjedd innen psykisk helsevern for barn og unge. Endringene og 

K
 * Forbruksvekst beregnet på grunnlag av økning i antall behandlede pasienter. 
 
T
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aktivitetsveksten er imidlertid ikke så sterke som i de foregående år. Antall oppholdsdøgn er i perioden
2008-2010 økt med 3,9 prosent, mens det har vært en reduksjon fra 2009-2010 på 0,9 %. Antall 
behandlede pasienter viser en økning på 9,5 prosent (fra 2009 til 2010 er økningen 3,7 prosent) og 
polikliniske tiltak en økning på 12,1 prosent (7,7 prosent fra 2009 til 2010). Dette indikerer at den
gjennomsnittlige liggetiden for oppholdene går ned, noe som også er i tråd med de føringene som har 
vært lagt på området. Kortere liggetid pr opphold, og dermed færre langtidsopphold, reduserer til e
grad utnyttelsesgraden så lenge sengetallet ikke reduseres tilsvarende. 
 
Figur 3: 

 

 

n viss 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for voksne etter rettighetstildeling 
og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 54 57 59 56

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 53 53 54 48

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 58 71 74 78

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  
 

e kun 
 beskjeden nedgang for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, mens det for pasienter uten rett 

 unge (figur 4) er ventetidene redusert i perioden fra 2008 til 2010. 
eduksjonen er størst for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, mens den øker for pasienter uten 

Til tross for ressurs- og aktivitetsmessig vekst viser ventetidene innen psykisk helsevern for voksn
en
har vært en økning. Dette kan indikere at det har vært en viss behovsvekst men at prioritering og 
rettighetsvurdering har vært stabil. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og
R
rett til nødvendig helsehjelp. Andelen som innvilges rett til nødvendig helsehjelp i 2011 er på 90 %. 
Dette betyr at størstedelen av pasientene gis behandling innen 65 dager. Området har imidlertid stor 
pasienttilstrømming. Det er derfor viktig å følge med i ventetidsutviklingen. 
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Figur 4: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge etter 
rettighetstildeling og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 78 76 74 65

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 78 75 73 62

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 89 99 96 96

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930)  
 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  
Psykisk helsevern og tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige fremstår som høyt prioriterte områder 
nasjonalt og regionalt. Dette kommer bl.a. til uttrykk i de aktivitetsmessige forutsetninger i forslaget til 
statsbudsjett for 2012.  
 
Det understrekes at det fortsatt er behov for å omstrukturere behandlingstilbudene for å oppnå 
tilstrekkelig faglig robuste behandlingstilbud på DPS-nivå. Dette omfatter ytterligere økning av 
poliklinisk aktivitet, noe det også er behov for ut fra at ventetidene innen psykisk helsevern fortsatt er 
lange.  
 
Det vil i så måte være viktig å bedre tilgangen på legespesialister og  legehjemler samt annet 
helsepersonell. Aktuelt i denne sammenheng er også å bedre takstene for samhandling/ veiledning, 
rehabilitering og ambulant virksomhet.  
 
Den demografisk betingede behovsveksten i perioden 2010-2013 tilsvarer hhv. 1,52, 1,49 og 1,52 prosent per år i 
VOP og 0,47, 0,72 og 0,81 prosent per år i BUP.3   
 
Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Dette bl.a. som følge av endret 
sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og større åpenhet om psykiske lidelser. Nye 
behandlingsmetoder innen alle fagområder fører også til at pasientene i enkelte pasientgrupper vil leve 
lengre enn før, og dermed generere nye behandlingsbehov, eksempelvis innen alderspsykiatrien. Effekten 
av dette er vanskelig å anslå og må vurderes ut fra utviklingen de senere år. For VOP anslås en årlig 
realvekst i aktivitet tilsvarende gjennomsnittet for perioden 2008-2010 på 2,6 prosent. Dette vil trolig 
være nødvendig for at tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen. For BUP vil det, med 
utgangspunkt i ventetidsutviklingen, trolig være tilstrekkelig med en lavere realvekst enn i 2010, på om 
lag 3 prosent.    
 
Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Dette vil delvis kunne løses 
gjennom produktivitetsvekst og/eller økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats og flere 

                                                 
3 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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legehjemler. Nivået for dette er imidlertid vanskelig å beregne. Ventetiden kan reduseres ved å minske 
omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å flytte deler av virksomhet fra 
spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen). Ventetiden kan reduseres 
ved å gjøre endringer i profilen til behandlingstilbudet, samt ved å øke produktiviteten og effektiviteten 
ytterligere. 
 
Hvis ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål i 2013 må det i tillegg legges til rette for en 
aktivitetsvekst. 
 
Den samlede aktivitetsvekst fra 2012 til 2013 for psykisk helsevern for voksne anslås til 4,5 prosent. Tallet 
inkluderer både den demografisk betingede vekst (1,5 %), nødvendige realvekst (2,6 %) og vekst for å 
redusere ventetider (0,4 %).  Dette vil kunne gi rom for en ytterligere reduksjon i ventetid.  
 
For psykisk helsevern for barn og unge anslås en aktivitetsvekst på 4 prosent. Dette vil også kunne 
innebære en fortsatt moderat reduksjon i ventetiden. Tallet inkluderer både den demografisk betingede 
vekst (0,8 %), nødvendige realvekst (3,0 %) og en aktivitetsvekst basert på forbedret effektivitet og 
produktivitet (0,2 %) for å redusere ventetider.   
 
 
4.3 Tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere (TSB) 
Aktivitetsutvikling, ventelister og ventetider 
 
Tabell 5: 
Utvikling i totale driftsutgifter til tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. 
Nasjonale tall 2008-2010 (deflaterte kostnader) 

 2008 2009 2 010 %-endr.        
09-10 

Rusbehandling 2 507 2 674 2 820 5,5 
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2010 
 
I perioden 2008-2010 har ressursene til rusfeltet økt med 12,5 prosent, og fra 2009 til 2010 med 5,5 
prosent. Veksten i ressursinnsats og aktivitet skyldes at området tidligere ikke var gitt tilstrekkelig 
prioritet og at behovene er synliggjort bl.a. gjennom rettighetsfesting. Evalueringen av rusreformen viser 
også at det har vært en betydelig økning i antall henvisninger og at det er opprettet mange nye plasser for 
døgnbehandling. Den sterkeste veksten har imidlertid skjedd i form av polikliniske konsultasjoner. 
 
Tabell 6: 
Nøkkeltall for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Nasjonale tall 2008-2010 
 2008 2009 2010 % 

endr.     
08-09 

% 
endr.      
09-10 

% 
endr.     
08-10 

Døgnplasser 1 615 1 701 1 724 5,3 1,4 6,7 
Registerbaserte årsverk 3 119 3 313 3 419 6,2 3,2 9,6 
Oppholdsdøgn 576 

819 
575 
525 

574 
167 

-0,2 -0,2 -0,5 

Innleggelser 11 962 12 316 12 718 3,0 3,3 6,3 
Polikliniske 
konsultasjoner 

191 
936 

233 
833 

240 
146 

21,8 2,7 25,1 

Årlig vekst i prosent * 8,3 6,7 5,5    
Årlig demogr. drevet 
beh.vekst% 

1,2 1,3 1,2    

Realvekst i % 7,1 5,4 4,3    
Kilde: SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2009. * Vekst beregnet på grunnlag av deflatert kostnad. 
 
Eksisterende data på rusfeltet har fortsatt svakheter og er vanskelig å sammenligne mellom årene. Det er 
innført obligatorisk registrering av aktivitetsdata fra 1. januar 2009. Dette har bidratt til en bedre oversikt 
og etter hvert et bedre grunnlag for fremskrivning av aktivitetsutviklingen. 
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Registerbaserte årsverk er økt fra 2008-2010 med 9,6 prosent. Det er særlig helsefagene som er prioritert, 
både ved offentlige og private behandlingsenheter. 
 
Kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling viser en økning i antall døgnplasser fra 2008-
2010 på 6.7 prosent. Antall oppholdsdøgn er i samme periode redusert med 0,5 prosent, mens antall 
innleggelser er økt med 6,3 prosent. Polikliniske konsultasjoner viser en økning på om lag 25 prosent fra 
2008-2010 og 2,7 prosent fra 2009 til 2010. Den sterke veksten tidligere år synes nå å avta. 
 
De bemerkes for øvrig at antall døgnplasser er økt fra 2009 til 2010 samtidig som antall oppholdsdøgn er 
redusert. Dette forklares ved at døgnplassene består av "ordinære" institusjonsplasser og avtaleplasser 
som det er inngått rammeavtale om, og at sistnevnte plasser, til tross for at de inngår i det totale 
nasjonale tallet over disponible døgnplasser, kan stå ubrukte hele/deler av året. Videre ser en at antallet 
oppholdsdøgn går ned samtidig som antall innleggelser øker. Dette indikerer at den gjennomsnittlige 
liggetiden for oppholdene går ned, noe som også er i tråd med de føringene som har vært lagt på 
området. Kortere liggetid pr opphold, og dermed færre langtidsopphold, reduserer til en viss grad 
utnyttelsesgraden så lenge sengetallet ikke reduseres tilsvarende. 
 
Figur 5: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i tverrfaglig spesialistert rusbehandling etter 
rettighetstildeling og totalt, 2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Gjennomsnittlig ventetid totalt 71 79 73 73

Gjennomsnittlig ventetid pasienter med rett 68 79 73 73

Gjennomsnittlig ventetid pasienter uten rett 96 86 68 68
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Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2011. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930) 
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Figur 6: 

Gjennomsnittlig ventetid for pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling etter omsorgsnivå, 
2. tertial 2008-2. tertial 2011
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Poliklinikk 67 64 63 68

Dagbehandling/innleggelse 75 88 84 78

2. tertial 2008 2. tertial 2009 2. tertial 2010 2. tertial 2011

 
Kilde: Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2010. Norsk pasientregister (Rapport IS-1930) 
 
Som det fremgår av figurene ovenfor er gjennomsnittlig ventetid for behandling fra 2. tertial 2008 til 2. 
tertial 2011 økt for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp (omlag 82 % av alle pasienter), mens 
ventetiden for pasientgruppen som ikke har rett til nødvendig helsehjelp er redusert. Utviklingen har 
således gått i en ugunstig retning. Årsakene til reduksjonen i ventetid for pasienter uten rett er uklare 
men synes å være relatert til poliklinisk aktivitet hos private avtalepartnerne.  
 
Ventetiden til dagbehandling/innleggelse er om lag 10 dager lenger enn ventetiden for poliklinisk 
behandling. 
 
Faktorer som vil påvirke aktivitetsbehovet i perioden 2012-2013  
Tjenesteområdet rus er en betydelig virksomhet innen spesialisthelsetjenesten, men målt i kostnader 
utgjør tjenesteområdet en femtedel av rusbehandling og psykisk helsevern for voksne samlet sett. 
 
Strukturen på dagens behandlingstilbud er til dels ulik mellom helseregionene, slik at behov for 
omstilling og styrking varierer. Gjennomgående bør fortsatt akuttfunksjoner (inkl avrusning og 
innleggelser etter tvang) og polikliniske og ambulante tilbud styrkes, jf. nasjonale strategier4 innen 
fagfeltet. Det bør videre være en større differensiering og styrking av enkelte deler av døgntilbudet. Det 
er viktig at alle tilbud er lokalt forankret.  
Som en direkte konsekvens av reformen med krav til helsefaglig kompetanse må eksisterende tjenester 
fortsatt styrkes med økt lege- og psykologbemanning, og annen helsefaglig bemanning der det er behov. 
Det vil også være behov for å øke antall legehjemler, og å iverksette tiltak for rekruttering av 
helsepersonell til tjenestene. 
 
Den demografisk betingede behovsvekst i perioden 2010-2013 tilsvarer 1,3 prosent per år fra 2010 til 2011 og 
fra 2011 til 2012 og 1,4 prosent fra 2012 til 2013.5  
 
Videre vil nye behov og økt grad av behovsdekning påvirke aktivitetsbehovet. Dette bl.a. som følge av endret 
sykelighet, bedre tilgjengelighet til tjenestetilbudene og økt kompetanse i utredning og behandling.  
Effekten av dette er vanskelig å anslå og må vurderes ut fra utviklingen de senere år. Det anslås en årlig 

                                                 
4 Nasjonal strategigruppe 2, psykisk helsevern og TSB 
5 Beregnet på grunnlag av SSBs fremskrivning, alternativ MMMM. 
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realvekst i aktivitet tilsvarende gjennomsnittet for perioden 2007-2009 på 5,6 prosent. Dette vil trolig 
være nødvendig for at tilbudet skal holde tritt med behovsutviklingen.  
 
Det er et mål både å redusere ventetidene ytterligere og å unngå fristbrudd. Ventetiden kan reduseres 
ved å minske omfanget av henvisninger fra primærhelsetjenesten og ved å flytte deler av virksomheten 
fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten (jf. samhandlingsreformen). Ventetiden kan også 
reduseres ved å dreie fra døgnbehandling til poliklinikk og fra behandling i sykehus til DPS, samt ved å 
øke produktiviteten og effektiviteten ytterligere. 
 
Hvis ventetidene skal reduseres i tråd med oppsatte mål i 2013 må det imidlertid også legges til rette for 
en aktivitetsvekst. Økt ressurstilgang i form av økonomisk innsats, flere legehjemler og annet 
helsepersonell vil også være sentralt. Nivået for dette er imidlertid vanskelig å beregne innen TSB.  
 
Den samlede aktivitetsøkning fra 2012 til 2013 anslås derfor til 7,5 prosent. Med utgangspunkt i 
ventetidsutviklingen innen dette fagområdet vil dette kunne innebære fortsatt redusert ventetid.  
 
 
5. Andre forhold relatert til statsbudsjettet for 2013  
 
5.1 Økonomisk risiko forbundet med samhandlingsreformen. 
Det vises til de regionale helseforetakenes innspill til høringen i forbindelse med behandlingen av prop. 1 
S (2011-2012). De regionale helseforetakene vil peke på at de utfordringer som anføres innebærer 
likviditets- og resultatmessig risiko også i 2013: 
 
”Samhandlingsreformens mål og intensjoner vil bli realisert over tid. I 2012 trer de økonomiske 
virkemidlene i kraft. Endringen i pasientbehandling vil antagelig bli begrenset i 2012 med unntak av 
utskrivningsklare pasienter hvor det er gitt et kraftig insitament for kommunene til å etablere egne tilbud. 
 
Det vil likevel være utfordringer i 2012: 
 For kommunene ved at det ikke vil være helt samsvar mellom midler som tilføres og faktisk 

forbruk. Dette søkes møtt med en treårig overgangsordning hvor kommuner kan få 
kompensasjon utover det som fordeles i kostnadsnøkkelen. 

 
For de regionale helseforetakene/helseforetakene vil vi peke på følgende utfordringer: 
 Det er behov for forutsigbarhet for å kunne omstille/tilpasse kapasitet parallelt med utvikling av 

tilbudet i kommunene. 
 Det må påregnes at oppbygging i kommunene og tilpasning av kapasitet i helseforetakene ikke 

kan foregå helt parallelt og at det vil gi en ekstra økonomisk utfordring for de regionale 
helseforetakene 

 Det må være fortsatt rom for vekst i spesialisthelsetjenesten knyttet til reduksjon ventetider og for 
å unngå fristbrudd. 

 Det må unngås vridningseffekter ved at innsats fra kommunenes side rettes i urimelig grad mot 
pasientgrupper som omfattes av økonomiske insitament på bekostning av andre pasientgrupper, 
eksempelvis pasienter innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

 
For alle parter må det unngås at oppgjørsordningene i seg selv gir store kostnader. De må være enkle, 
standardiserte og mest mulig automatiserte.  
 
Det er samtidig viktig at endringer kan dokumenteres og utviklingen kan følges tett.” 
 
5.2 Nasjonalt investeringsløft innen IKT-området.  
En rekke forhold tilsier at det er behov for en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- og 
omsorgssektoren – dette i tillegg til de pågående IKT-satsninger i de ulike delene av sektoren. Dette er 
sist godt dokumentert i St.meld. nr. 47 (2008-2009) om Samhandlingsreformen. Av stortingsmeldingen 
fremgår det klart at en del av de løsninger som må finnes for bedre samhandling på tvers av dagens 
oppsplittede behandlingskjeder, må understøttes av nye nasjonale, felles IKT-løsninger og felles 
infrastruktur. 
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Målet for en felles nasjonal satsing på IKT for hele helse- og omsorgssektoren må være at 
pasientforløpene på tvers av nivåer og institusjoner i helse- og omsorgstjenesten følges av elektronisk 
pasientinformasjon. En slik satsing vil ha stor betydning for pasientsikkerheten og for effektivitet i 
helsetjenesten.   
 
De regionale helseforetakene vil peke på følgende aktuelle tiltak som i sum vil kunne bidra til å realisere 
målbildet:  
 

1. Nasjonal helseportal. Her vil pasienter, brukere og pårørende få enkel tilgang til informasjon om 
sykdom og behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og veiledning om rettigheter og 
støtteordninger. 

 
2. Nasjonal kjernejournal. Her vil helsepersonell som yter helsehjelp til en pasient få tilgang til et 

begrenset sett tilrettelagte kjerneopplysninger (livbergende kritisk informasjon, gjeldende 
medisinering og kontaktoversikt/epikriser) om pasienten.  
 

3. En forenkling av strukturen for den meldingsbaserte elektroniske kommunikasjonen. En helt 
nødvendig strukturell endring av dagens meldingsformidling som kan sammenlignes med 
bankenes etablering av Bankenes Betalingssentral. 

 
Dagens utfordringsbilde viser at dette er en nasjonal fellessatsing som er av en slik kompleksitet og et 
slikt omfang at den krever statlig finansiering og vil måtte gjennomføres over flere år. En slik satsing vil være 
helt nødvendig for å kunne lykkes med realisering av intensjonene i samhandlingsreformen. 
 
De regionale helseforetakene har et varierende behov for konsolidering for å legge til rette for at de 
nasjonale initiativene kan implementeres i de enkelte regionale foretakene. For å lykkes er det viktig at 
grunnforutsetningene for effektiv informasjonsutveksling er tilstede. De regionale helseforetakene har et 
behov for å konsolidere både på nasjonale/ fellesregionale plattformer og standardisere kjerneprosesser 
for å sikre at de nasjonale samhandlingsinitiativene kan understøttes på en god og effektiv måte.  Dette 
vil gi felles grensesnitt og tilnærming til nasjonale løsninger og derved forenkle realiseringen av 
tjenestene. 
 
For å sikre nødvendig fremdrift og harmonisering av løsninger på nasjonal basis må en legge til rette for 
en nasjonal finansiering av disse initiativene. Det er vesentlig å prioritere et nasjonalt initiativ for å 
realisere målsettingene om at elektronisk pasientinformasjon skal følge pasienten.  
 
5.3 Oppfølging av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. 
Pasientsikkerhetskampanjen, som går over tre år, vil avstedkomme behov for utvikling av systemer, 
rutiner og kompetanse på en rekke områder. Det kan være hensiktsmessig at kampanjen følges opp med 
gjennomføring av tiltak raskest mulig da disse vil kunne gi både økonomiske gevinster og pasientnytte. 
E-læring kan være et aktuelt verktøy for kompetanseheving. Et kompetanseprogram kan evt. 
gjennomføres i en landsomfattende regi og organiseres i et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten.  
 
5.4 Tidspunkt for fastsetting av de regionale helseforetakenes aktivitetsforutsetninger 
I forslag til statsbudsjett for 2012 er aktivitetsforutsetningene som gis til de regionale helseforetakene 
fastsatt med utgangspunkt i aktivitetsnivået per 1. tertial 2011. Dette er ikke tilfredsstillende da dette i for 
liten grad fanger opp den faktiske aktivitetsutviklingen gjennom året. Det bør arbeides for at de 
aktivitetsdata som legges til grunn er så oppdaterte som mulig. Det bemerkes for øvrig at det er knyttet 
en særlig usikkerhet til aktivitetsforutsetningene for 2012 på grunn av samhandlingsreformen. 
 
 
6. Særlige forhold Helse Vest RHF ønsker å spille inn 
I statsbudsjettet for 2012 er det lagt opp til en vekst innenfor pasientbehandling som er omfattet av ISF-
ordningen på ca 1,1 %. Til fratrekk i dette vekstanslaget kommer økt pasientbehandling i kommunene 
som følge av oppretting av nye tilbud. Det utgjør ca 0,8 %. Det gir en netto vekst på 0,3 % for 
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spesialisthelsetjenesten. Ved fastsetting av bestillingen for 2012 er veksten i DRG poeng fordelt 
prosentvis likt mellom de regionale helseforetakene. Det gir Helse Vest en utfordring fordi den 
demografiske utviklingen tilsier at veksten vil være større i vår region. Dette forholdet er fanget opp i 
inntektsfordelingen til de regionale helseforetakene.  
 
Helse Vest mener at det ved fordeling av vekst i bestillingen i DRG poeng bør legges til grunn samme 
prinsipp som ved oppdatering av inntektsmodellen. Dette innebærer at en region som har vekst som 
følge av oppdatering av kriteriene i inntektsmodellen også bør ha en tilsvarende høyere vekst i 
bestillingen av DRG poeng. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Herlof Nilssen 
adm. direktør 
    
     Hans K. Stenby 
     plansjef 
 
 
 
 
 
 
 
 


