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1. Oppdrag og organisering av arbeidet
Denne rapporten er et svar fra RHF'ene på Helsedepartementets oppdrag om å komme med forslag til et
felles nasjonalt sett av indikatorer for produktivitet og effektivitet.
På oppdrag fra Helsedepartmentet (HOD) leverte RHF'ene i oktober 2010 rapporten "Intern effektivitet i
sykehus - beskrivelse av pågående arbeid og forslag til tiltak". Rapporten ga (1) en beskrivelse av
effektiviseringsarbeidet i de fire regionale helseforetakene og (2) forslag til tiltak på dette området.
Rapporten oppsummerte i sammendraget blant annet med følgende:
"Indikatorer for årlig rapportering bør bygge på variabler som er entydig definert og på data som er
kvalitetssikret. Etter vår vurdering er det på nasjonal basis kun indikatorer i SAMDATA som per dato
tilfredsstiller de kravene som tnå stilles, dersom vi skal tilstrebe indikatorer med lavest mulig usikkerhet
og høyest mulig legitimitet."
"Generelt er det vår oppfatning at det er mer hensiktsmessig å benytte indikatorer for løpende oppfølging
mellom RHF og 11F,enn mellom RHF og HOD. Det begrunner vi med at tilfredsstillende data er lettere å
etablere innen et RHF enn på tvers av RHF og at det er mindre risiko for uønskede sideeffekter fordi det
er korte avstander ledelses- og organisasjonsmessig.
foretaksmøtet mellom HOD og Helse Midt-Norge RHF (tilsvarende for de øvrige regionale
helseforetakene) 25. januar 2011 ble følgende protokollert:
"Foretaksmøtet viste til at rapporten vil danne grunnlag for det videre arbeidet for å fremme forbedringer
i effektivitet og produktivitet i spesialisthelsetjenesten.
•
•

Foretaksmøtel ba Helse Midt-Norge RHF gjennom kompetansenettverket arbeide videre med å
utarbeide indikatorer for produktivitet og effektivitet med utgangspunkt i rapporten.
Foretaksmøtet ba om videreforing av arbeidet for å bedre intern effektivitet ved hjelp av
standardisering av arbeidsprosesser, med sikte på læring på tvers av de regionale
helseforetakene. Det skal rapporteres på arbeidet til oppfølgingsmøtet pr 2. tertial 2011."

Oppdraget knyttet til det første kulepunktet ble videreført til det felles regionale nettverket for
økonomistyring, som valgte å etablere en felles prosjektgruppe med representasjon fra alle de regionale
helseforetakene. Prosjektet har hatt følgende deltakere;
•
•
•
•
•
•

Lars Rønning (Helse Sør-Øst RHF)
Anne May Sønstabø (Helse Vest RHF)
Jørn Stemland (Helse Nord RHF) —fratrådt 30.09.2011
Erik Skjemstad (Helse Nord RHF) —tiltrådt 01.10.2011
Kirsti Freibu (Helse Nord RHF —tiltrådte 09.03.2012)
Vidar Halsteinli (Helse Midt-Norge RHF) - leder

Prosjektgruppen har løpende rapportert til det felles regionale nettverket for økonomistyring om fremdrift
i prosjektet, og i desember 2011 ble et utkast til rapport lagt frem for AD-møtet. AD-møtet ønsket en
bedre intern forankring av forslagene, samt ytterligere konkretiseringer av det foreslåtte konseptet. I
samråd med Helsedepartementet ble derfor fristen for å rapportere forlenget, og i foretaksprotokollen fra
januar er videreføringen av arbeidet i 2012 formulert slik:
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"Foretaksmøtet viste til foringer og krav til arbeid med produktivitet og effektivitet i
spesialisthelsetjenesten og til rapportering på arbeidet ved 2. tertialsoppfølgingsmøtet 2011. Resultatet fra
arbeidet med indikatorsett og analyser av produktivitetsforskjeller vil bli vurdert med sikte på publisering
første gang i 2013 og videre som årlige publiseringer.
- Foretaksmotet forutsatte at Helse Midt-Norge RHF bidrar til at rapporten fra arbeidet ferdigstilles og
oversendes departementet innen 1.juli 2012."
Folgende heldagsmøter har vært avholdt:

•
•

6. juni på Gardermoen
23. august på Stjørdal
13.-14. februar i Stavanger
9. mars på Gardermoen

I tillegg har det vært avholdt syv telefonmøter.
Denne rapporten beskriver prosjektgruppens forslag til oppfølging av arbeidet med "å utarbeide
indikatorer for produktivitet og effektivitet". Rapporten beskriver et konsept og en plan for å etablere et
felles sett med indikatorer for helseforetak i de fire regionale helseforetakene.
Helsedepartementet har kommet med en tilleggsbestilling (jfr. brev datert 11. april 2012) hvor RHF'ene
ble bedt om å vurdere organisering av medisinske støttefunksjoner (lab/røntgen) i helseforetakene spesielt.
I brevet åpnes det for at dette kan gjøres ved å avlevere en egen tilleggsrapport og RHF'ene har funnet det
mest hensiktsmessig med en slik løsning.

2. Prosjektgruppens forståelse og avgrensning av oppdraget
Indikatorene skal utarbeides på helseforetaksnivå, og utgangspunktet er den inndeling som
helseforetakene i dag gjør i forbindelse med årlig rapportering av funksjonsområder til SSB. Denne
rapporteringen baserer seg på det som benevnes som funksjonskontoplan. Prosjektgruppen har valgt å
avgrense "intern effektivitet" til å omhandle indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet, samt
støtteindikatorer som kan gi økt forståelse forforskjeller mht. kostnadsnivå eller produktivitet. Det
innebærer at kvalitetsdimensjon er utelatt i denne sammenhengen. Det er viktig at antall støtteindikatorer
ikke bør bli for mange.
Prosjektgruppen oppfatter dette som et gradvis utviklingsarbeid. Det innebærer at første trinn vil være å
definere konsept, prinsipper og indikatorer, mens neste trinn vil være et konkret pilotprosjekt våren 2013
som en første utprøving, basert på et utvalg av tjenesteområdene og muligens også for et utvalg av
helseforetakene. I den videre prosessen vil indikatorsettet kunne bli gradvis mer komplett både mht.
helseforetak, tjenesteområder og indikatorer.
Prosjektgruppen har videre vært opptatt av å samordne indikatorarbeidet med aktører som Norsk
Pasientregister (NPR) og Avdeling for økonomi og analyse i Helsedirektoratet. Sistnevnte er ansvarlig for
de årlige Samdata-rapportene. Det er viktig å bygge videre på innarbeidede definisjoner og begreper, samt
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å spille på kompetansen i Helsedirektoratet. Det er et mål å forhindre at det etableres parallelle løp og
dobbeltarbeid.
Prosjektgruppen har videre lagt til grunn at;
•
•
•
•

•

konseptet skal være felles for alle fire RHF og det skal romme alle tjenesteområder
tallgrunnlaget skal i størst mulig grad kunne hentes ut ved hjelp av automatiserte rutiner og ikke
medføre noen økt rapporteringsbelasting for helseforetakene
tallgrunnlaget må basere seg på nasjonale definisjoner innen aktivitet, HR og økonomi
grunnlagstall innen økonomi, HR og aktivitet må avstemmes med ordinær rapportering slik at det
ikke knyttes usikkerhet til datakvaliteten og slik at resultatene for kostnadsnivå og produktivitet
direkte kan kobles til resultater fra ordinær rapportering innen økonomi, aktivitet og HR
rapporten skal eksemplifisere indikatorer og støtteindikatorer

3. En overordnet beskrivelse av konseptet
RHF'ene benytter hver for seg et bredt sett av indikatorer relatert til kostnadsnivå og produktivitet. Disse
indikatorene er tilpasset de enkelte RHF sine behov for støtte til ledelse og styring, og utarbeides for
generelt å skaffe til veie et sett av sammenlikningsdata for helseforetakene innen det enkelte RHF.
RHF'enes behov er i praksis ulike, men det er også mye som er felles. Et felles sett av indikatorer for alle
fire RHF vil gi muligheter for et enda bredere sammenlikningsgrunnlag for helseforetakene. Det er et mål
at indikatorene skal kunne understøtte lederes behov for å "følge med" og for å "følge opp".
Konseptet bygger på følgende hovedprinsipp for kostnader:
•
•
•

helseforetakenes regnskap, fordelt på organisasjonssteder, tilordnes funksjoner (i hht SSB's
justerte funksjonskontoplan) —heretter også kalt tjenesteområder.
alle felleskostnader (dvs, ikke direkte henførbare kostnader) fordeles på tjenesteområder
kostnader per tjenesteområde sammenholdes med tilhørende aktivitet, men det korrigeres for
kostnader som ikke direkte eller indirekte er relevant å relatere til den målte aktiviteten. Det siste
innebærer at de kostnadene som sammenholdes med aktivitet, vil kunne avvike fra de
regnskapsmessig fordelte kostnadene jfr første kulepunkt.

Konseptet bygger på følgende hovedprinsipp for månedsverk:
•
•
•

helseforetakenes månedsverktall fra lønns- og personalkubene tilordnes tjenesteområder (i hht
SSB's justerte funksjonskontoplan)
alt fellespersonell (alt personell som ikke direkte kan henføres til et tjenesteområde) fordeles iht
generelle prinsipp for fordeling (vist senere i rapporten)
månedsverk per tjenesteområde sammenholdes med aktivitet, men med nødvendige korreksjoner
for de månedsverk som ikke direkte eller indirekte er relevant å relatere til den målte aktiviteten

Konseptet bygger på følgende hovedprinsipp for aktivitet:
•

aktivitetmålet innen det enkelte tjenesteområde "styrer" hvilke kostnader og ressurser som skal ta med
og hvilke som ikke er relevante å ta med
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•
•

Det er kun aktivitet knyttet til foretakenes egen virksomhet som skal tas med.
Det korrigeres ikke for tekniske endringer i aktivitetstallene, for eksempel endringer i vekter og logikk
i DRG systemet.

Basert på disse hovedprinsippene, utarbeides det indikatorer for kostnadsnivå og produktivitet, mens
skal kunne kaste lys over hvorfor det er forskjeller mellom helseforetak og forklare
utvikling. Kostnadsnivå og produktivitet skal beregnes for alle tjenesteområder. Støtteindikatorene
utarbeides spesifikt for det enkelte tjenesteområde

støtteindikatorer

Konseptet baserer seg videre på at

•

indikatorene utarbeides i første omgang årlig, med så oppdaterte tall som mulig (og dermed ikke
nødvendigvis offisielle). Indikatorene utarbeides så snart regnskapstall, månedsverktall og
aktivitetstall for året foreligger, tentativt medio mars.
I den grad det er overlapp med indikatorer som publiseres i de årlige Samdata-rapportene,
samordnes tilrettelegging av data med Helsedirektoratet slik at eventuelle forskjeller minimeres .

På hvilken måte resultater skal formidles, avklares som en del av det videre arbeidet. Det er imidlertid
viktig at informasjon om definisjoner og prinsipper formidles sammen med resultatene.
Ut fra dette kan indikatorsettet basert på ferske tall oppfattes som intern s rin sinformas'on, mens
Helsedirektoratets Samdata-rapport basert på offisielle tall, representerer den offisielle statistikken for
spesialisthelsetjenesten.

4. Tjenesteområder og et første forslag tO ndikatorer
Indikatorer for de enkelte tjenesteområdene skal ta utgangspunkt i data slik de rapporteres i henhold til
funksjonsinndelingen i dagens funksjonsrapportering til SSB. Som tabellen nedenfor viser, velger vi å slå
sammen funksjon 620 og 630 i vår inndeling i tjenesteområder. Dette fordi det i praksis er svært krevende
å skille ut rehabiliteringkostnader og bemanning fra ulike avdelingers regnskap og lønns- og
personaldatabase.
Tabell 1:
Funksikmer i SSBrapportering og
tjenesteområder for
indikatorer

Vi foreslår i utgangspunktet å skille ut funksjon 635 i laboratorie og røntgen, samt å opprettholde skillet
mellom DPS (funksjon 642) og sykehus i VOP (funksjon 641). Begrunnelsen er at det er et spesielt
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ledelsesmessig fokus på dette. Disse to "skillene" kan imidlertid være utfordrende i praksis og piloten vil
gi kunnskap om denne inndelingen er hensiktsmessig å opprettholde.
Med tanke på pilotutprøving: Ambulanse, pasienttransport, lab/røntgen og TSB er i første omgang bare
inkludert i kostnadsdelen. Grunnen til dette er at datagrunnlaget for aktivitet må utredes nærmere. BUP er
primært holdt utenfor for at utprøvingen i piloten skal ha et håndterbart omfang.
Nedenfor kommenterer vi kort mulige indikatorer og støtteindikatorer for de ulike tjenesteområdene. Men
først gjør vi rede for noen felles utfordringer som gjelder alle tjenesteområder.

Fordelin

av felleskostnader o fellesbemannin

Ulik praktisering av fordeling av felleskostnader og fellesbemanning ut på de enkelte funksjonene, vil
påvirke resultatene i produktivitetsanalysene. Dette kan tenkes å gjelde
-

-

Sentral administrativ ledelse
IKT kostnader
Vaskeritjenester
Kjøkkentjenester
Regnskapstjenester
Vikarpool
m.m.

Dette blir i HFenes regnskapsføring løst på ulike måter, f.eks. gjennom sentral føring av felleskostnader,
internfakturering av felleskostnader, utskilling av fellesfunksjoner i egne selskaper m.m. I forhold til
reglene for gjeldende funksjonskontoplan i Kostra, skal alle fellesfunksjoner og felleskostnader fordeles ut
på den enkelte fagfunksjon (ambulanse, pasienttransport, somatiske tjenester osv). I og med at HFene i
utgangspunktet har ført disse kostnadene ulikt, vil det ikke umiddelbart være like enkelt å identifisere
hvordan disse kostnadene fordeler seg ut på den enkelte Kostrafunksjon.
Noe som sannsynligvis er enda mindre konsistent behandlet er fordelingen av årsverkene knyttet til
produksjonen av fellestjenestene. Det som vil være viktig i denne sammenheng er at de årsverkene som
kan knyttes til produksjon av de tjenestene kostnadene på de ulike funksjonene, må knyttes opp mot
samme funksjon. Konkret foreslås det at en benytter samme fordelingsmatrise som kostnadene blir fordelt
etter slik at det blir samsvar mellom fordelingen av kostnader og fordelingen av månedsverk.

Tilordnin

av re nska sdata til fenesteomrder

o dernest en restkate ori slik at helheten ivaretas

For å avstemme datagrunnlaget for aktivitet, kostnader og bemanning med ordinær rapportering settes det
opp en "restkategori" som viser differansen mellom ordinær rapportering og summen av alle
funksjonsregnskapene. Denne restkategorien må forklares.

S esifisere kostnadsarter som skal håndteres særskilt f eks

ens'on o ka ital .
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Ikke alle kostnadsarter skal nødvendigvis være med når kostnad per aktivitet skal beregnes. Endelige
spesifikasjoner må avkIares gjennom pilotutprøvingen våren 2013. I Samdata er imidlertid totale
driftskostnader definert som følger:
Totale kostnader kostnader ført under konto 4-7 i helseforetakenes kontoplan og de private institusjonenes
konverterte kontoplan, med fradrag for salg til helseforetak i samme region / intern handel (for eksempel
blodprodukter). Inntekter fra intern handel spesifiseres spesielt fra HF-ene i tilleggsskjema som leveres
sammen med regnskapstall. Det legges til grunn at inntektene speiler kostnadene i HF-et. Følgende
kostnadsarter trekkes ut av kostnadsgrunnlaget;
•

•

Av- og nedskrivning (konto 60)
Kostnader til leie av lokaler (konto 630)
Tap og lignende (konto 78)
Pensjonskostnader (konto 541/542)
Arbeidsgiveravgift (konto 540)

Finansregnskap, ekstraordinære inntekter og kostnader, årsresultat samt overføringer og disponeringer ført
under kontogruppe 8 inkluderes ikke i begrepet totale driftskostnader.
Denne definisjonen vil danne utgangspunktet for pilotutprøvingen.
Trekke ut kostnader kn ttet til ekstern virksombet

Kostnader knyttet til ekstern virksomhet skal i prinsippet holdes utfor når kostnad per aktivitet skal
fastsettes. Endelige spesifikasjoner må avklares gjennom pilotutprøvingen våren 2013. I Samdata er
imidlertid dette håndtert på følgende måte:
HF-regnskapene legges til grunn for beregningene. Kostnadsgrunnlaget avgrenses til å gjelde
pasientbehandling, dvs, at følgende kostnader holdes utenfor:
•
•
•
•
•

Driftstilskudd og kjøp av pasientbehandling fra private aktører og andre HF/RHF fifispesifiseringer i tilleggsskjema).
Poliklinisk behandling som ikke genererer ISF-refusjon (lab/røntgen + psykisk helsevern)
Pasientskadeerstatning
Annen ikke pasientrelatert virksomhet
Ekstern virksomhet (nettokostnad)
o Spesifiseres av HF-ene i filleggsskjema, eksempelvis
• Forskning og utvikling/ undervisning
• TNF-hemmere og lignende som ikke gjelder inneliggende pasienter
• Administrasjon av behandfingshjelpemidler
• Tilskudd, f eks til kommunalt samarbeid og lignende

Pilotutprøvingen vil utrede dette i nærmere detalj. I tillegg må det avklares hvordan kostnader til felleseide
selskaper, som for eksempel Luftambulansetjensten ANS og Pasientreiser ANS, skal håndteres.

Definere netto månedsverk

å en slik måte at data blir sammenliknbare

å tvers av REIF o HF
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Månedsverk skal benyttes til å lage indikatorer for arbeidsproduktivitet. Det er følgelig et ønske å kunne
hente ut netto månedsverk for ulike tjenesteområder. Netto månedsverk fremkommer ved å ta brutto
månedsverk og trekke fra sykefravær, ferie og permisjon, samt inkludere innleie. Det er imidlertid en
utfordring å kunne utføre dette på en lik måte i alle helseforetak, på tvers av RHF'ene. Hvorvidt det er
mulig å etablere tilfredsstillende data for netto månedsverk, må avklares gjennom pilotutprøvingen.
Nedenfor følger noen korte kommentarer om situasjonen og utfordringene i hvert RHE.
Helse Vest:
Helse Vest har tilgjengelige data for netto månedsverk pr. kostnadssted. Ut fra dette kan en bygge
relasjoner slik at en kan trekke ut netto månedsverk pr. funksjon. I Helse Vest inngår følgende lønnstyper i
beregningen av netto månedsverk:
•
•
•
•
•
•
•

Fast ansatt
Engasjement
Bistillinger
Overtid (fra timeliste) pga. ekstra innsats
Timelønn/merarbeid (fra timeliste) pga. ekstrainnsats
UTA-tid leger
Innleid arbeidskraft

Innleie utgjør en ikke-ubetydelig andel av ressursinnsatsen i de ulike helseforetakene. Graden av innleie er
også ulikt fordelt både mellom fagområder, og også mellom de ulike foretakene. For analyseformål er det
derfor viktig å inkludere de innleide ressursene på lik linje som foretakenes egne ansatte.
I Helse Vest vil alle innleide ressurser fra høsten 2012 bli registrert inn i lønnssystemene, og vil dermed
bli talt med i månedsverksberegningene. De blir på lik linje med øvrige ressurser kodet inn med
stillingskategori, og tiraerate blir tilordnet i tråd med kontrakten. På denne måten er det enkelt å legge opp
til en løsning som også tar hensyn til omfanget av innleide ressurser. Antall månedsverk for innleide
ressurser blir også pr. i dag rapportert manuelt månedlig til RHFet slik at det er enkelt å beregne
månedsverk inkludert innleide månedsverk.
Helse Sør-Øst:
Helse Sør-est har i dag ikke etablert noe system for å fange opp innleie innen de ulike
funksjonsområdene. For enkelte funksjonsområder vil det kunne være aktuelt å lage prinsipper for
omregning av innleie målt i kroner til årsverk.

Helse Midt:
I Helse Midt-Norge er netto årsverk etablert som begrep i lønns- og personalkuben, slik at det er mulig å
hente ut månedsverk på alle nivå. Netto månedsverk er definert som brutto månedsverk fratrukket
•
•
•

Ferie
Lønnet og ulønnet permisjon
Kort- og langtids sykefravær
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Hvordan innleie skal identifiseres, må utredes nærmere. En mulighet som må undersøkes, er om vi kan dra
nytte av statistikk tilrettelagt av Hinas.

Helse Nord:

Netto månedsverk brukes lite i HeIse Nord, blant annet på grunn av at definisjonen er noe uklar.
Det er derimot brukt bemanning korrigert for refunderbart fravær i enkelte analyser. Hensikten
med dette er å synliggjøre kostnadene ved fravær ved å finne størrelsen av fraværet som foretaket
får kostnader med.
I analysene i sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord er lønnskostnader for
innleide ressurser tatt med. Ved konvertering av innleiekostnad til årsverk er følgende kostnad
per ukeverk lagt til grunn:
Art
4682
6710
4681
4683
5003

Art tekst
Innleie av sykepleiere fra firma
Innleide vikarer til kontorarbeid
Innleie av leger fra firma
Innleie annet helsepersonell
Innleie leger gjennom lønnssystem

Ukesverk
30 000
20 000
55 000
30 000
45 000

Tabell 2: Standard kostnad per ukeverk for ulike personellgrupper i Helse Nord.

4.1 Ambulanse
Ambulanseområdet prioriteres ikke inn i første fase av leveransen. På aktivitetssiden trenger vi noe mer
innsikt for å kunne foreslå fornuftige indikatorer. Det kan likevel tenkes å være interessant å begynne å se
på mulige støtteindikatorer som kan gi et første bilde av funksjonen. På lønnsområdet kan det være mulig
å trekke ut ulike lønnsarter og se de i relasjon til total lønn.
I en senere fase tror arbeidsgruppen det vil være fullt mulig å fremskaffe data som beskriver aktiviteten.
Det blir pr. i dag registrert informasjon om de ulike ambulanseoppdragene som det bør være mulig å lage
fornuftige aktivitetsbegreper ut av.

4.2 Pasienttransport
Dette området vil skille seg ut både internt mellom helseforetak og mellom regioner på grunn av ulik
geografiske utfordringer. Her må det skilles mellom kostnader som skal være en del av ordinær
somatikkostnad og hva som er pasienttransport. Som hovedprinsipp skal alle transportkostnader til og fra
helseforetaket inkluderes her. Kostnader til intern transport mellom sykehus eller ulike geografiske
lokasjoner i samme helseforetak skal IKKE inkluderes her. Det vil si at jo større helseforetakene her jo
større blir "somatikkostnaden" til pasienttransport. Denne interntransporten betyr for eksempel et
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betydelig beløp for Oslo universitetssykehus, men utgjør en marginal kostnad for Akershus
universitetssykehus. Pilotutprøvingen vil gi erfaringer om dette, og prinsippene vil kunne revurderes.
Å finne et felles aktivitetsbegrep innen dette området kan være krevende, da transporten gjennomføres
med ulike transportmidler; flytransport og bil. Det er mulig at aktivitetsbegrepet må splittes og da må også
kostnadsbegrepet splittes.
En annen utfordring her vil være i hvilken grad eksterne leverandører benyttes, samt om det er mulig (og
formålstjenlig) å beregne årsverksforbruk innen dette området.

4.3 Somatiske tjenester
Kostrafunks'oner
Tjenesteområde

6200 630
Somatiske
t'enester

INDIKATORER

Kostnadsnivå:
Produktivitet:

Kostnad er DRG- oen
Månedsverk er DRG- oen

Tabellen ved siden av viser et tentativt
oppsett for indikatorer og støtteindikatorer
for somatisk tjenester. Kostnadsnivå måles
med kostnad per DRG-poeng mens
produktivitet måles med månedsverk per
DRG-poeng.

Månedsverk

Månedsverk le er er DRG- oen
Månedsverk sykepleiere per DRG-poeng

Støtteindikatorene skal generelt gi
"bakgrunnsinformasjon" ved
sammenlikning. Har for eksempel et HF
med en høy kostnad per DRG-poeng også
høyere andel overtid som prosent av avtalt
lønn? Eller lenger gjennomsnittlig liggetid?

Kostnader o
månedsverk:

Le er, gjennomsnittlig avtalt lønn
Leger, overtid som rosent av avtalt lønn
S ke leiere, kveld/natt som rosent av avtalt lønn
S ke leiere, overtid som prosent av avtalt lønn

Støtteindikatorene som er listet opp er et
foreløpig forslag. Endelig spesifikasjon vil
bli gjort i forbindelse med
pilotutprøvingen.

Aktivitet

Andel poliklinisk aktivitet av sum DRG- oen
Andel dagbehandling av sum DRG-poeng
G'ennomsnittli li etid dø no hold

STØTTEINDIKATORER
Kostnadsnivå:
Lønnskostnader er DRG- oen
Medisinkostnader per DRG- oen

Tabell 3: Indikatorer og eksempler på støtteindikatorer for tjenesteområdet "Somatiske tjenester"

4.4 Lab og røntgen
Vi foreslår å dele funksjon 635 i laboratorie og røntgen. Hovedutfordringen vil være å etablere et godt
uttrykk for aktivitet innen disse to områdene. For røntgenområdet kan nytt prosedyrekodeverk fra
1.1.2012 være et utgangspunkt. En annen mulighet er å utnytte metodeverket som er etablert av Helse SørØst der både aktivitet og produktivitet måles. Aktivitetsbegrepet må utredes nærmere i løpet av høsten
2012.
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Innleie av legeressurser (radiologer) utgjør en betydelig del av ressursbruken i enkelte helseforetak, og der
dette ikke kan trekkes direkte ut fra lønnskuben, må det etableres teknikker for å omregne innleide
ressurser til årsverk.

4.5 Psykisk helsevern: Voksne-sykehus og voksne-DPS
Psykisk helsevern er delt i tre tjenesteområder: Sykehustjenester for voksne, (SH), distriktspsykiatriske
tjenester for voksne (DPS) og barne- og ungdomspsykiatriske tjenester (BUP). For hver av disse er det
vanlig å operere med tre aktivitetsmål:
*
*
•

Antall utskrivninger
Antall oppholdsdøgn
Antall polikliniske konsultasjoner

Disse tre aktivitetsmålene kan i prinsippet også vektes sammen og omgjøres til ett samlemål, basert på en
enkel versjon av metodikken som ligger til grunn for DRG-poeng. Vi kaller dette samlemålet for Paktivitet. I boksen nedenfor skisserer vi en enkel metodikk for å konstruere dette samlemålet.

Metode, vekter og beregning av P-aktivitet
Vi tar utgangspunkt i konsultasjon, og regner utskrivinger og oppholdsdøgn om til konsultasjoner. Det gjøres på
følgende måte:
1)
2)
3)
4)

Konsultasjon gis vekten I.
Vi beregner en kostnad for en poliklinisk konsultasjon
Vi finner enhetskostnad per utskrivning og per oppholdsdøgn fi-af eks Samdata.
Vi beregner vekter for utskrivninger og oppholdsdøgn ved å dividere enhetskostnader per utskrivning på
kostnad per konsultasjon, og tilsvarende enhetskostnad oppholdsdøgn dividert på kostnad per
konsultasjon.
5) Vi fastsetter deretter hvor mye hhv utskrivning og oppholdsdøgn skal telle, f eks 50/50. Vekter fra 4)
multipliseres med hhv 0,5 og 0,5.
6) Antall konsultasjoner pluss antall utskrivninger multiplisert med vekt, pluss antall oppholdsdogn
multiplisert med vekt, gir til sammen antall P-aktiviteter.
I praksis betyr denne fremgangsmåten at vi gjør om alle aktiviteter til tenkte konsultasjoner eller "en ordinær
poliklinisk konsultasjon på ca. 45 minutter".
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Tabellen nedenfor viser et tentativt oppsett for indikatorer og støtteindikatorer for voksenpsykiatri.
Kostrafunksoner
Tjenesteområde

641
Psykisk helsevern
voksne
sykehustjenester

642
Psykisk helsevern
voksne
DPS-tjenester

INDIKATORER

Kostnadsnivå:
Produktivitet:

Kostnad per P-aktivitet
Månedsverk per P-aktivitet

Kostnad per P-aktivitet
Månedsverk per P-aktivitet

STØTTEINDIKATORER

Kostnadsnivå:

Lønnskostnaderper P-aktivitet
Medisinkostnader er P-aktivitet

Lønnskostnader per P-aktivitet
Medisinkostnader er P-aktivitet

Månedsverk

Måndsverk le er og psykologer er P-aktivitet
Månedsverk s ke leiere er P-aktivitet

Måndsverk leger o ps kologer per P-aktivitet
Månedsverk syke leiere per P-aktivitet

Kostnader og
månedsverk:

Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn
Le er, overtid som rosent av avtalt lønn
Sykepleiere, kveld/natt som prosent av avtalt lønn
S ke leiere, overtid som rosent av avtalt lønn

Leger, gjennomsnittlig avtalt lønn
Le er, overtid som rosent av avtalt lønn
Sykepleiere, kveld/natt som prosent av avtalt lønn
S ke leiere, overtid som rosent av avtalt lønn

Aktivitet

Andel poliklinisk aktivitet av P-aktivitet
Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold

Andel oliklinisk aktivitet av P-aktivitet
Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold

Tabell 4: Indikatorer og eksempler på stotteindikatorerfor tjenesteområdene "Psykisk helsevern voksne sykehustjenester" og
"Psykisk helsevern voksne DPS-tjenester".

Kostnadsnivå måles med kostnad per P-aktivitet mens produktivitet måles med månedsverk per Paktivitet.
Og igjen: Støtteindikatorene skal generelt gi "bakgrunnsinformasjon" ved sammenlikning. Har for
eksempel et HF med en høy kostnad per P-aktivitet også høyere andel overtid som prosent av avtalt lønn?
Eller lenger gjennomsnittlig liggetid?
Støtteindikatorene som er listet opp er et foreløpig forslag. Endelig spesifikasjon vil bli gjort i forbindelse
med pilotutprøvingen.

4.6 Psykisk helsevern: Barn og unge
Tabellen nedenfor viser et tentativt oppsett for indikatorer og støtteindikatorer for psykisk helsevern barn
og unge.
Kostnadsnivå måles med kostnad per P-aktivitet mens produktivitet måles med månedsverk per Paktivitet.
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Kostrafunksjoner
Tjenesteområde

INDIKATORER
Kostnadsnivå:
Produktivitet:

651
Psykiskhelsevern
barn o un e

Kostnadper P-aktivitet
Månedsverkper P-aktivitet

STØTITINDIKATORER
Kostnadsnivå:
Lønnskostnader er P-aktivitet

Månedsverk

Måndsverkleger og psykologer per P-aktivitet
Månedsverkannet behandlerpersonell per P-aktivitet

Kostnadero
månedsverk:

Le er, 'ennomsnittli avtalt lønn
Leger,overtid som prosent av avtalt lønn

Aktivitet

Andel poliklinisk aktivitet av P-aktivitet
Gjennomsnittlig liggetid døgnopphold

Og som før: Støtteindikatorene
skal generelt gi
"bakgrunnsinformasjon" ved
sammenlikning. Har for
eksempel et HF med et høyt
antall månedsverk per P-aktivitet
også et høyt antall månedsverk
annet behandlerpersonell per Paktivitet? Eller en lav andel
poliklinisk aktivitet som andel
av P-aktivitet?
Støtteindikatorene som er listet
opp er et foreløpig forslag.
Endelig spesifikasjon vil bli
gjort i forbindelse med
pilotutprøvingen.

Tabell 5: Indikatorer og eksempler på støtteindikatorerfor tjenesteområdene "Psykisk helsevern barn og unge".

4.7 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling prioriteres ikke inn i første fase av leveransen. Vi vil likevel ha et
spesielt fokus på hvordan tilgjengelige aktivitetsdata fra NPR kan benyttes. Det kan også tenkes å være
interessant å begynne å se på mulige støtteindikatorer som kan gi et første bilde av tjenesteområdet.

5. Aktører, roller, arbeidsprosesser
Det er et mål at helseforetakene ikke skal påføres vesentlig merarbeid. I en oppstarts- og utprøvingsfase
må likevel noe arbeid påregnes i forbindelse med uttrekk og tilrettelegging av data.
Metodikken og prinsipper må være god kjent i HF'ene. I den grad det er mulig, kan uttak og
tilrettelegging av data gjøres av RHF'ene, i samråd med HF'ene, med data fra sentrale regionale eller
nasjonale datakilder (datavarehus, HR systemer, NPR etc.)
Helsedirektoratet/Samdata og SSB konsulteres spesielt når prinsipper for kostnadsfordeling skal
utarbeides.
En tentativ beskrivelse av arbeidet med tilrettelegging av kostnadsdata per tjenesteområde:
1. LIF/RHF henter ut data for de enkelte HF'ene i henhold til avtalt format.
2. På samme måte som tidligere år fyller hvert HF ut et eget rapporteringsskjema (RS1) laget av SSB
og Helsedirektoratet.
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3. På samme måte som tidligere år fyller RHF'ene ut et eget rapporteringsskjema (RS2) laget av
SSB og Helsedirektoratet.
4. RHF'ene går i fellesskap gjennom RS1 og RS2, sammen med Helsedirektoratet, og blir enige om
hva som skal trekkes ut, for alle HF.
5. Etter fratrekk beregnes korrigert kostnad, som så sammenholdes med aktivitet.

6. Forslag tU pilotutprøving våren 2013
Med utgangspunkt i data som i dag foreligger, skisserer vi i det følgende et opplegg for en pilotutprøving
med formål å etablere et første sett av indikatorer. Gjennom pilotutprovingen vil metodikken og
prinsippene bli prøvd ut. I tillegg vil RHF'ene vinne erfaring med samarbeidet med NPR,
Helsedirektoratet avdeling for økonomi og analyse/Samdata og SSB.
Vi foreslår at en komplett pilotutprøving avgrenses til følgende tre tjenesteområder:
•
•
•

Tjeneste område "somatiske tjenester": Funksjonen 620 (somatiske tjenester) og 630
(rehabilitering og habilitering)
Tjeneste område "V0P-sykehus": Funksjon 641 (psykisk helsevern voksne sykehus)
Tjeneste område "VOP - DPS": Funksjon 642 (psykisk helsevern voksne DPS)

Vi foreslår videre at antall helseforetak som deltar i pilotutprovingen begrenses til ett eller to per RHF.
Helsedirektoratet har innledet et samarbeid med noen helseforetak for å utrede kostnad per aktivitet i
psykisk helsevern. Dersom det vurderes som hensiktsmessig at samtlige HF'ene som er med på dette
samarbeidet deltar, kan selvsagt begrensningen på to HF per RHF fravikes.
Pilotutprøvingen bør organiseres som et prosjekt. Det vil si at det etableres en prosjektgruppe med minst
en deltager fra hver av de fire RHF'ene, og med en prosjektleder. I tillegg bør deltakende helseforetakene
være med i prosjektgruppen.
I tillegg bør det etableres en referansegruppe med deltakelse fra NPR, Helsedirektoratet avdeling for
økonomi og analyse/Samdata og SSB.
Pilotutprovingen skal ta utgangspunkt i historiske tall for 2012 og levere en prosjektrapport som blant
annet inneholder
o
o
o
o

En beskrivelse av pilotprosjektets erfaringer og resultater.
Forslag til operativ løsning som viser roller og ansvar
Forslag til et komplett sett med indikatorer, herunder behov knyttet til utviklingskostnader
Forslag til eventuelle justerte prinsipper.

En pilotutprøving krever at det settes av tidsressurser til arbeidet. Det vil være behov for en fast
kontaktperson/prosjektdeltager fra hvert RHF, samt en kontaktperson fra de helseforetakene som skal
delta i pilotutprovingen. Det vil være behov for tidsressurser til å hente ut 2012-data, tilrettelegge og
kvalitetssikre data, samt utarbeide indikatorer og støtteindikatorer. I tillegg vil det også være behov for
tidsressurser til presentasjon av resultater.
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7. Plan høsten 2012
Som forberedelse til pilotprøvingen våren 2013, vil følgende oppgaver måtte igangsettes allerede høsten
2012:
•
•
•

•
•

Samle informasjon: Erfaring fra årets Samdata-arbeid, arbeide med nasjonal HR-indikatorkatalog,
annet arbeid med standardisering.
Innhente ønsker om støtteindikatorer, samt vurdere og beslutte innholdet i felles indikatorsett.
Utarbeide mer konkrete prinsipper/beskrivelser for uttak av data på de ulike tjenesteområdene.
Gjennomgå prinsipper for fordeling av felleskostnader/ressurser på de ulike tjenesteområdene.
Utrede utfordringer og mulighetsområdet for aktivitetsbegreper innen de ulike funksjonsområder,
i hovedsak de som skal prioriteres inn i piloten våren 2013.
Foreta prøveuttrekk fra regnskap, LP-kuber, aktivitet basert på 2011-data.
Sammenstille data, prøve ut indikatorer og utvalgte støtteindikatorer.
Utarbeide spesifikasjoner og dokumentasjon som grunnlag for pilot våren 2013.

I sum betyr dette at det også er nødvendig å sette av tidsressurser høste 2012 til dette arbeidet.

8. Kort oppsummering og anbefaling
Prosjektgruppen har valgt å avgrense "intern effektivitet" til å omhandle indikatorer for kostnadsnivå og
produktivitet, samt støtteindikatorer som kan gi økt forståelse for forskjeller mht. kostnadsnivå eller
produktivitet. Kostnadsnivå måles med kostnad per aktivitet og produktivitet måles med månedsverk per
aktivitet. Indikatorer og støtteindikatorer utarbeides spesifikt per tjenesteområde (basert på funksjoner i
henhold til SSB-rapportering). Et eksempel på indikator kostnadsnivå somatiske tjenester: Kostnad per
DRG-poeng. Et eksempel på støtteindikator: Overtid som prosent av avtalt lønn.
Identifikasjon av kostnader bygger på at helseforetakenes regnskap tilordnes funksjoner/tjenesteområder,
samt at alle felleskostnader fordeles på tjenesteområder. Konseptet bygger på tilsvarende hovedprinsipp
for å identifisere månedsverk. Aktivitetsmålet innen det enkelte tjenesteområde "styrer" hvilke kostnader
og ressurser som skal ta med og hvilke som ikke er relevante å ta med. Som vist i tabellen nedenfor forslår
vi å slå sammen funksjon 620 og 630 i vår inndeling i tjenesteområder.
Funksjon/5513

soo Ambulanse
606
620
630
635
641
642
651
681

Pasientransport
Somatiske tjenester
Somatisk habilitering og rehabilitering
Lab/røntgen
VOP - Psykisk helsevern voksne; sykehus
VOP - Ps kisk helsevern voksne; DPS
BUP - Psykisk helsevern for barn og unge
RUS- Tverrfaglig spesialisert behandling

Tjenestområde

Utprøving i pilot

Ambulanse
Pasienttransport

Kun kostander
Kun kostnader

Somatiske tjenester

Komplett

Lab/røntgen
VOP - Sykehus
VOP - DPS
BUP
TSB

Kun kostnader
Komplett
Komplett
Kun kostnader
Kun kostnader
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Indikatorene foreslås utarbeidet årlig og formidlet i form av en liten "excel-database", samt en forenklet
rapport med utvalgte tabeller i en power-point-presentasjon.
Det er et mål at helseforetakene ikke skal påføres vesentlig merarbeid. I en oppstarts- og utprøvingsfase
må likevel noe arbeid påregnes i forbindelse med uttrekk og tilrettelegging av data.
Helsedirektoratet/Samdata og SSB konsulteres spesielt når prinsipper for kostnadsfordeling skal
utarbeides.
Prosjektgruppen anbefaler

•
•
•

at arbeidet videreføres høsten 2012, med sikte på en komplett pilotutprøving i 2013, avgrenset til
tjenesteområdene somatiske tjenester, VOP-sykehus og VOP —DPS,
at antall helseforetak som deltar i pilotutprøvingen begrenses til i hovedsak ett eller to per RHF,
at pilotutprøvingen organiseres som et prosjekt hvor hvert RHF og de deltagende helseforetakene
er med, samt at Helsedirektoratet og SSB inviteres med i en referansegruppe,
at pilotutprøvingen skal ta utgangspunkt i historiske tall for 2012 og levere en prosjektrapport med
oppsummering av erfaringer og anbefaling om hvordan prosjektet bør videreføres.

En pilotutprøving krever at RHF'en setter av tidsressurser til arbeidet; både til det forberedende arbeidet
høsten 2012 og til selve pilotprøvingen våren 2013.
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