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1 Innledning 
 
1.1. Mandat for arbeidet 
 
Helse Vest har tidligere utviklet inntektsmodell for fordeling av midler fra RHFet til HFene 
gjennom flere delprosjekter. Siste gang Helse Vest foretok en gjennomgang av modellen, var 
i 2009. Modellen ble da oppdatert i forhold til nasjonale analyser som var gjort i forbindelse 
med Magnussen-utvalgets arbeid med nasjonal inntektsmodell. 
 
Ulike endringer i rammebetingelsene siden 2009 gjør at det nå er behov for en ny 
gjennomgang av inntektsmodellen. Styret i Helse Vest RHF gjorde i sak 73/11 følgende 
vedtak: 
 

”Styret i Helse Vest legg opp til at det ved årsskiftet 2011 – 2012 blir sett i gang eit arbeid for å 
vurdere inntektsmodellen. Målet er at oppdatert inntektsfordelingsmodell kan leggjast til grunn 
for inntektsfordelinga i 2013.” 

 
Administrerende direktør i Helse Vest RHF har besluttet at det i denne forbindelse skal 
gjennomføres et prosjektarbeid med deltakelse fra RHFet og alle HFene i regionen samt 
representanter fra de ansatte. Det skal også leies inn forskerkompetanse fra 
helseøkonomimiljøene ved et av universitetene som ekstern bistand i prosjektet.  
 
Mandat 
Prosjektgruppen skal utvikle modell for fordeling av basisramme mellom helseforetakene i 
Helse Vest. Her må det være en målsetting å innlemme så stor del som mulig av de midlene 
som pr i dag fordeles utenfor inntektsmodellen, inn i den nye fordelingsmodellen. I arbeidet 
med modellen skal en ta utgangspunkt i metodikken som ligger til grunn for dagens 
inntektsfordelingsmodell, men det åpnes for at endringer kan anbefales dersom det har 
kommet til ny kunnskap siden forrige gjennomgang av modellen.  
 
Ved forrige revisjon av inntektsmodellen ble det anbefalt at en arbeidet videre med 
finansieringsmodellen av prehospitale tjenester. Prosjektgruppen blir derfor bedt om å gjøre 
en vurdering av muligheter for videreutvikling av finansieringen av dette området, dvs. 
pasientreiser og ambulansetjenesten. 
 
Modellen skal i størst mulig grad bygge på objektive kriterier. Disse må være av en slik 
karakter at de bygger på offentlig tilgjengelige datakilder som er robuste over tid. Ut fra 
hensynet til forutsigbarhet i inntektsutviklingen, må det vurderes om det er behov for å 
oppdatere enkelte kriterieverdier med glidende gjennomsnitt, eller om siste års tilgjengelige 
data skal legges til grunn.  
 
Modellen skal ta hensyn til merkostnader knyttet til strukturelle føringer som følger av 
nasjonale og regionale vedtak. Tidligere utredninger av dette i Helse Vest regi skal legges til 
grunn for vurderinger av dette. I den grad det oppfattes som nødvendig med ytterligere 
kartlegginger, skal dette gjennomføres. 
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Modellen skal også understøtte vedtatt funksjonsfordeling i regionen, og understøtte en 
mest mulig effektiv drift og kontinuerlig forbedringsarbeid både i de enkelte HF og i regionen 
samlet. Spesielt skal modellen understøtte målet om likeverdige helsetjenester og bidra til at 
fordelingen av faktisk forbruk av spesialisthelsetjenester konvergerer mot fordelingen i 
forventet behov for spesialisthelsetjenester i hele regionen. 
 
Dersom innføringen av en ny modell fører til store omfordelingsvirkninger, skal 
prosjektgruppen legge fram forslag til overgangsordninger som bidrar til en god innføring av 
modellen. Prosjektgruppen blir i tillegg bedt om å belyse hvordan en kan håndtere 
utfordringen som ligger i at enkelte HF har sterk vekst i befolkningskriteriene  mens andre HF 
har en nedgang i befolkningskriteriene.  
 
I arbeidet skal det legges stor vekt på god forankring av en best mulig felles forståelse for 
modellens elementer, logikk og empiriske avledninger.  
 
I utviklingen av modellen må det tas høyde for håndtering av økonomiske konsekvenser av 
samhandlingsreformen.  
 
1.2 Prosjektgruppens sammensetning 
 
Prosjektgruppen har hatt følgende medlemmer: 
 
Hans-Johan Breidablik, fagdirektør Helse Førde 
Tom Hansen, økonomidirektør Helse Førde 
Alf Henrik Andreassen, fagdirektør Helse Bergen 
Eivind Hansen, økonomidirektør Helse Bergen 
Sverre Uhlving, fagdirektør Helse Stavanger 
Helge Jørgensen, økonomidirektør Helse Stavanger 
Kjellfrid Laugaland, fagdirektør Helse Fonna 
Olav Lystad, controller Helse Fonna 
Sigrun Solberg, konserntillitsvalgt 
Lise Karin Strømme, konserntillitsvalgt 
Per Karlsen, økonomidirektør Helse Vest 
Anne May Sønstabø, seniorrådgiver Helse Vest 
Gjertrud Jacobsen, seniorrådgiver Helse Vest 
 
Jon Magnussen, professor NTNU og Jorid Kalseth, seniorforsker SINTEF har vært innleid 
ekstern bistand. 
 
1.3 Rapportens oppbygging og innhold 
 
Inntektsmodellen er bygget opp rundt fire komponenter: 
 

i) Behovskomponenten kompenserer helseforetakene for forskjeller knyttet til 
befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.  

ii) Kostnadskomponenten kompenserer for at helseforetakene har ulike 
kostnadsmessige forutsetninger for å behandle pasienter. 
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iii) Gjestepasientkomponenten kompenserer for pasientbehandling som skjer 
utenfor helseforetakets opptaksområde 

iv) Prehospitale tjenester og pasientreiser finansieres særskilt 
  
I tillegg vil noen særlige forhold kompenseres utenfor modellen.  
 
Denne rapporten beskriver hver av disse komponentene. Rapporten gir ingen detaljert 
beskrivelse av de generelle prinsippene bak inntektsfordelingsmodellen. Disse er uendret i 
forhold til dagens modell, og er tidligere beskrevet i grunnlaget for denne, samt i NOU 
2008:2. Vi har, så langt mulig, forsøkt å sammenholde de diskusjoner og valg som gjøres i 
Helse Vest med tilsvarende løsninger i de andre regionale helseforetakene. 
 
 

2 Behovskomponenten 
 
Behov for helsetjenester vil variere med alder, helsemessige og sosioøkonomiske faktorer. 
Dersom disse fordeler seg ujevnt mellom helseforetaksområdene, for eksempel ved at noen 
områder gjennomgående har en større andel eldre, må dette kompenseres for i 
inntektsfordelingen. Utfordringen er da å bestemme hvilke forhold (kriterier) som påvirker 
behovet for helsetjenester, og hvilken betydning (vekt) disse skal ha i fordelingen av 
inntekter.  
 
2.1 Gjeldene løsning 
 
I dagens modell benyttes kriterier og vekter som ligger til grunn for fordeling av inntekter 
mellom de regionale helseforetakene (NOU 2008:2 – ”Magnussen-modellen”). For 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling er kriteriet ”storby”, som i den nasjonale modellen 
ivaretar Oslo, tatt ut. Modellen oppjusteres årlig med befolkningstall og siste tilgjengelig 
informasjon for de ulike kriteriene. 
 
2.2 Modellen i andre RHF 
 
Helse Sør-Øst har i perioden 2008-2012 gjennomført en full revisjon av sin 
inntektsfordelingsmodell. Her har man valgt å justere behovskriteriene noe i forhold til NOU 
2008:2. De viktigste forskjellene er: 

 I beregning av behovet for somatiske tjenester inngår ikke kriteriene ”klima og 
breddegrad” og ”andel sykemelding”.  

 I beregning av behovet for psykisk helsevern er det benyttet oppdaterte tall fra 
pasienttelling gjennomført i 2007/08, mens man i NOU 2008:2 baserer seg på tall fra 
2003/04. Vektingen av kriteriene baseres også på data fra bruk av tjenester i Helse 
Sør-Øst alene, mens man i den nasjonale modellen baserer seg på forbruk i hele 
landet. Kriteriet ”ikke vestlige innvandrere”, som ble skjønnsmessig fastsatt i NOU 
2008:2, er tatt ut. Endelig er et kriterium som ikke inngår i den nasjonale modellen; 
”kvadrert innbyggertall” skjønnsmessig vektet inn slik at 9,5 % av inntektene fordeles 
på grunnlag av dette.  
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 I beregning av behov for tverrfaglig spesialisert rusbehandling er kriteriet ”storby” 
erstattet med kriteriet ”kvadrert innbyggertall”. Kriteriet er skjønnsmessig vektet inn 
med 6,3 %.  

 
Helse Midt Norge reviderte sin inntektsfordelingsmodell i 2011. Her har man valgt å benytte 
kriteriene fra NOU 2008:2 på samme måte som i dagens modell i Helse Vest. 
 
Helse Nord er i ferd med å revidere sin modell for somatiske tjenester, og reviderte sin 
modell for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2011. De viktigste 
forskjellene i forhold til Helse Vest er: 

 I beregning av behovet for somatiske tjenester er benyttet data over forbruk på 
kommunenivå datert før analysene som ligger til grunn for NOU 2008:2. Både 
kriterier og deres relative betydning avviker dermed fra den nasjonale modellen. 

 I beregning av behovet for psykisk helsevern er det benyttet oppdaterte tall fra 
pasienttelling gjennomført i 2007/08, mens  man i NOU 2008:2 baserer seg på tall fra 
2003/4. For øvrig er kriteriesettet det samme som i NOU 2008:2 

 
 
2.3 Forhold som tilsier endring av gjeldene løsning i Helse Vest 
 
Kriteriesettet som følger av NOU 2008:2 representerer den beste tilgjengelige informasjon. 
Det kan argumenteres for at kriteriene for somatikk, som baseres på forbruksdata fra 
2004/05 etterhvert bør oppdateres for å fange opp endringer i sykelighet og 
oppgavefordelinger (for eksempel samhandlingsreformen). Dette krever imidlertid et 
analysearbeid som ligger ut over rammen for denne oppdateringen. Både Helse Sør-Øst og 
Helse Nord har benyttet oppdaterte data for psykisk helsevern, men endringen i kriteriene 
er så marginal at prosjektgruppen vurderer dagens kriterier for PHV og TSB for å være 
tilstrekkelige. Øvrige forskjeller mellom dagens modell i Helse Vest og de løsninger som er 
valgt i Helse Sør-Øst synes i hovedsak å forklares gjennom særlige utfordringer i forhold til 
Oslo-området, og er dermed av mindre relevans for Helse Vest. 
 
2.4 Prosjektgruppen sin innstilling 
 
Prosjektgruppen vurderer at dagens modell for fordeling av behovskomponenten på en 
tilfredsstillende måte ivaretar fordeling av inntekter mellom helseforetakene i Helse Vest. 
Samtidig ser prosjektgruppen at ett av kriteriene i somatikkmodellen – dødelighet – svinger 
relativt mye fra år til år. For å utjevne de svingninger dette gir  i inntekter anbefaler derfor 
prosjektgruppen at dette kriteriet nå inngår som et gjennomsnitt av siste tre års verdier.  
 
Tabell 1 viser resultatene for Helse Vest1. Gjennomsnittlig behov i Helse Vest settes lik 1. 
Helse Stavanger har et samlet behov som ligger 7 % under gjennomsnittet i Helse Vest 
(indeks 0,93), mens Helse Førde har et samlet behov som ligger 5 % over gjennomsnittet 
(indeks 1,05). De ulike kolonnene viser behovsindeksene for tjenesteområdene somatikk, 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Disse vektes sammen ved hjelp av 

                                                        
1 Tallene er foreløpig basert på et gjennomsnitt av dødelighet for siste 2 år. De vil 
oppdateres når nyere data er tilgjengelig. 
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hver sektor sin andel av samlede kostnader. Endelig viser tabellen hvert helseforetak sin 
andel av det samlede behovet. Behovsandelen vil framkomme som behovsindeksen 
multiplisert med andelen befolkning. 
 
 
Tabell 1. Behovsindekser og behovsandeler  

 
Somatikk 

Psykisk 
helse Rus 

Behovs-
indeks  

Behovs-
andel  

Helse Stavanger 0.91 0.99 0.99 0.93 30.1 % 

Helse Fonna 1.04 0.99 0.96 1.03 17.2 % 

Helse Bergen 1.03 1.02 1.04 1.03 41.7 % 

Helse Førde 1.09 0.94 0.93 1.05 11.0 % 

Helse Vest 1.00 1.00 1.00 1.00 100.0 % 

Sektorandel 76.3 % 20.5 % 3.2 % 
   

 

3 Kostnadskomponenten 
 
Kostnadskomponenten skal ivareta kostnadsulemper knyttet til for eksempel nasjonale og 
regionale oppgaver, struktur, forskningsaktivitet, utdanning, beredskap og lignende. 
Kostnadskomponenten skal ivareta at det vil være forskjeller mellom HFene i graden av 
kostnadsulemper.  

 
3.1 Gjeldene løsning 
 
I dagens modell fordeles om lag 6,5 % av inntektene som bestemmes av andelen behov 
knyttet til somatiske tjenester etter kostnadskomponenten. I tillegg fordeles et gitt beløp til 
kostnadsulemper knyttet til psykisk helsevern. De skjer ingen kompensasjon for 
kostnadsulemper knyttet til tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
 
Kostnadskomponenten er basert på en analyse av sammenhengen mellom kostnader pr 
DRG-poeng og et sett kostnadsdrivere. Data er fra perioden 2004-07 og omfatter alle landets 
helseforetak. På grunnlag av disse analysene bestemmes et forventet kostnadsnivå for hvert 
av de fire helseforetakene i Helse Vest. Det forventede kostnadsnivået uttrykkes som en 
kostnadsindeks, hvor gjennomsnittlig kostnadsnivå i Helse Vest settes lik 1. Forventet 
kostnadsnivå, og dermed kostnadsindeksen vil være bestemt av hvilke kostnadsdrivere man 
vil ønske å kompensere for, og i hvor sterk sammenheng det er mellom disse og forventet 
kostnadsnivå. Et helseforetak sin andel av kostnadskomponenten vil bestemmes av hvor 
mye ”dyrere” helseforetaket tillates å være og hvor stor  andel av den samlede somatiske 
pasientbehandlingen som skjer i helseforetaket.  
 
I dagens modell kompenseres for merkostnader knyttet til  

 Reisetid til sykehusene for befolkningen i opptaksområdet 

 Forskningsaktivitet (normert mot aktivitet) 

 Utdanning (målt som andel assistentleger/turnusleger av samlet antall legeårsverk) 

 Andel langtidsliggedager 

 Antall sykehus med akuttberedskap innen et HF (normert mot aktivitet) 
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Reisetid og antall sykehus med akuttberedskap antas å fange opp flere typer 
kostnadsulemper knyttet til struktur. Forskningsaktivitet antas å fange opp merkostnader i 
pasientbehandlingen som følge av høy forskningsaktivitet, og vil også kunne fange opp 
kostnader knyttet til universitetssykehusfunksjon og kostnader knyttet til 
pasientsammensetning som ikke fanges opp av DRG-systemet. Utdanning antas å fange opp 
merkostnader i pasientbehandlingen knyttet til utdanning av legespesialister og turnusleger.  
Andel langtidsliggedager ants å fange opp at sykehus med en høy andel pasienter med lang 
liggetid også vil ha en tyngre pasientsammensetning.  
 
Det vil generelt være usikkerhet knyttet til tolkningen av den typen kostnadsanalyser som 
ligger til grunn for beregning av forventet kostnadsindeks. Dels skyldes dette tilgangen på 
data2, dels usikkerheter i forhold til hva resultatene faktisk uttrykker. Dette innebærer at 
man må supplere analysene med skjønn. Her vil man både veiledes av lokalkunnskap og av 
supplerende analyser, men det vil ikke desto mindre være en krevende øvelse hvor det ikke 
vil foreligge noe  sikkert ”fasitsvar”. I dagens modell har man valgt å justere ned effekten av 
forskningsaktivitet, antall akuttsykehus og andel langtidsliggedager til 50 % av hva de 
empiriske analysene indikerer. Begrunnelsen er dels at estimatene er statistisk usikre (antall 
akuttsykehus), dels at de også antas å fange opp forhold som man ikke ønsker å kompensere 
for (forskning, langtidsliggedager). Det er redegjort nærmere for dette i rapporten som ligger 
til grunn for dagens modell. 
 
3.2 Tilnærming i andre RHF 
 
Det er betydelig større forskjeller mellom de fire regionale helseforetakene i hvordan man 
håndterer kostnadsulemper enn i hvordan man håndterer behovskomponenten. I bunn 
ligger imidlertid (for somatikken) i alle RHFene en analyse av sammenhengen mellom 
kostnader pr DRG-poeng og kostnadsdrivere etter samme prinsipp som er fulgt i Helse Vest. 
Det er imidlertid en vesentlig forskjell mellom Helse Vest og Helse Midt Norge på den ene 
siden, og Helse Sør-Øst og Helse Nord på den andre siden i utformingen av 
kostnadskomponenten. I Helse Vest og Helse Midt Norge benyttes analysene som grunnlag 
for å beregne et forventet kostnadsnivå uttrykt gjennom en kostnadsindeks. Denne vil  igjen 
bestemme både størrelsen på kostnadskomponenten (hvor stort beløp som fordeles for å 
kompensere for kostnadsforskjeller)og fordelingen av denne mellom helseforetakene. I 
Helse Sør Øst og Helse Nord benyttes analysene til å beregne en merkostnad knyttet til hver 
enhet for de ulike kostnadsdriverne (for eksempel ”forskningspoeng”). Dermed bestemmes 
størrelsen av kostnadskomponenten for hvert helseforetak som summen av kompensasjon 
for hver kostnadsdriver. Det kan vises at disse to tilnærmingene under gitte betingelser er 
like, og i forhold til graden av usikkerhet og skjønn som inngår i disse modellene er 
forskjellen neppe av vesentlig betydning. Det gjør det imidlertid noe vanskeligere å direkte 
sammenlikne hvordan de ulike RHFene vektlegger de ulike kostnadsdrivere.  
 

                                                        
2 Få helseforetak gjør det for eksempel vanskeligere å finne systematiske 
sammenhenger. I tillegg er det mange typer kostnadsdrivere (for eksempel «struktur») 
som ikke er lett å måle på en fullgod måte. 
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Helse Sør Øst kompenserer for merkostnader knyttet til forskning, andel ikke vestlige 
innvandrere, reisetid og utdanning. Beregning av merkostnader baseres på flere ulike typer 
analyser av data fra 2005-2007, men det er foretatt en betydelig skjønnsbasert tilpasning. 
Forskjeller i andel langtidsliggedager er i modellen i Helse Sør-Øst ivaretatt gjennom 
gjestepasientordningen (”mobilitetskomponenten”). 
 
Helse Midt-Norge kompenserer for merkostnader knyttet til forskning, reisetid og andel 
langtidsliggedager. Øvrige kostnadsdrivere inngår ikke i modellen fordi de ikke har 
fordelingsmessige konsekvenser. Kostnadskomponenten bestemmes, på samme måte som i 
Helse Vest, på grunnlag av en forventet kostnadsindeks. Analysene er basert på data fra 
perioden 2005-2009. Helse Midt Norge benytter en annen vektlegging av de enkelte 
kostnadsdriverne enn hva tilfellet er i Helse Vest; her teller forskning og andel 
langtidsliggedager 75 % av hva analysene tilsier, mens reisetid teller 50 %.  
 
Helse Nord er i ferd med å revidere sin modell. I dagens modell kompenseres det i 
kostnadskomponenten for merkostnader knyttet til forskning, særlig kostnadskrevende 
pasienter (deler av langtidsliggerne), struktur og utdanning. Både størrelsen på 
kompensasjonen og fordelingen mellom de ulike kostnadskomponentene er i betydelig grad 
basert på skjønn. 
 
Både Helse Sør-Øst og Helse Nord har egne kostnadskomponenter for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I Helse Sør Øst kompenseres for reisetid, forskning og 
andel ikke-vestlige innvandrere. Det er utøvd betydelig skjønn ved fastsettelse av de ulike 
beløpene. I Helse Nord skjer en omfordeling som relativt detaljert knyttes til ulike typer 
tjeneste for fordelingen av disse. Også her synes det å ha vært utøvd betydelig skjønn ved 
fastsettelse av beløpene. 
 
 
3.3 Forhold som tilsier endring av gjeldene løsning i Helse Vest 
 
Endring av dagens løsning kan begrunnes i ulike forhold. Man kan ønske en modell hvor 
kostnadskomponenten fordeles slik som i Helse Sør-Øst og Helse Nord, dvs. at det knyttes et 
fast beløp til hver kostnadsdriver. Prosjektgruppen vurderer det imidlertid ikke som 
hensiktsmessig med en slik endring. For det første synes innslaget av skjønn i modellene i 
Helse Sør-Øst og Helse Nord å være betydelig, og en omlegging er derfor vanskelig å 
begrunne ut fra et ønske om større grad av objektivitet i modellen. For det andre er det 
intuitivt og pedagogisk enklere å forklare en kostnadskomponent ut fra en generell 
kostnadsindeks enn ut fra et ”pris pr forskningspoeng” eller ”pris pr reisetid”, hvor 
kostnadsdriverne også vil fange opp andre forhold enn det som måles.  
 
En endring av dagens modell kan også begrunnes i at endringer i driftsforhold, struktur og 
pasientsammensetning kan ha endret hva som bør være forventet kostnadsnivå i 
helseforetakene. Dette trekker i retning av å oppdatere analysene, både for å se om 
sammenhengene mellom kostnadsdrivere og kostnad pr DRG-poeng har endret seg, og for å 
ta hensyn til at nivået på kostnadsdriverne kan ha endret seg i de enkelte helseforetakene. 
Vi har derfor gjentatt de analysene som danne grunnlag for dagens modell på et nyere 
datasett som dekker årene 2006-2009. Den forventede kostnadsindeksen som kommer ut av 
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disse analysene vil dermed være basert på strukturer og sammenhenger som representerer 
et ”gjennomsnitt” i denne perioden.  
 
3.3.1 Faktisk kostnadsnivå i helseforetakene i Helse Vest 
Kostnadsnivået uttrykkes i forhold til pasientbehandling, og beskriver hva det koster å 
behandle ”gjennomsnittspasienten”.  Tar vi utgangspunkt i tall fra SAMDATA kan 
kostnadsnivået i helseforetakene i Helse Vest beskrives som i tabell 2: 
 
Tabell 2: Faktisk kostnadsnivå i Helse Vest – gjennomsnitt fra Samdata 2006-2009. 
 

 Gj.snitt = 
1 

Lavest = 1 

Stavanger 0,952 1,024 

Fonna 0,929 1,000 

Bergen 1,008 1,085 

Førde 1,188 1,278 

Helse Vest 1,000 1,076 

 
Helse Fonna har det laveste kostnadsnivået, fulgt av Helse Stavanger og Helse Bergen, mens 
Helse Førde har et kostnadsnivå som ligger betydelig over de andre helseforetakene i Helse 
Vest.  Det vil være usikkerheter knyttet til kostnadssammenlikningene i SAMDATA, både 
fordi de ikke inkluderer langtidsaktivitet, og fordi det er usikkerheter knyttet til håndteringen 
av poliklinisk aktivitet. Uavhengig av disse usikkerhetsmomentene er det imidlertid klart at 
særlig Helse Førde har et svært høyt kostnadsnivå. 
 
I dagens inntektsfordelingsmodell er det lagt inn kompensasjon for et forventet 
kostnadsnivå som vist i tabell 3: 
 
Tabell 3: Kostnadsindekser i dagens modell. 
 

 Snitt = 1 Lavest = 1 

Stavanger 0,938 1,000 

Fonna 0,980 1,044 

Bergen 1,035 1,103 

Førde 1,030 1,098 

HV 1,000 1,066 

 
Prosjektgruppen har altså gjennomført en rekke nye analyser på et datamateriale som er 
oppdatert til årene 2006-2009. På grunn av omlegging av ISF i 2009 til også å gjelde 
poliklinikk er det nå vanskeligere å sammenlikne kostnadsnivå over tid. Tradisjonelt har man 
i kostnadsanalyser korrigert for poliklinikk ved å trekke ut de antatte kostnadene3 ved 
poliklinisk aktivitet. Vi har isteden valgt å korrigere aktivitetsmålet for poliklinikk.  Dette er 
gjort ved først å beregne gjennomsnittlig kostnad pr poliklinisk konsultasjon (også under 
forutsetning av at refusjoner = ½ kostnad), og så benytte denne til å anslå gjennomsnittlig 
antall DRG-poeng knyttet til en poliklinisk konsultasjon. For å ta hensyn til at 

                                                        
3 Målt som polikliniske refusjoner * 2. 
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pasientsammensetningen vil variere mellom poliklinikkene er gjennomsnittlig antall DRG-
poeng vektet med en indeks for pasientsammensetning på poliklinikken4. Basert på dette 
anslaget er så beregnet et mål på aktivitet som inkluderer all poliklinisk aktivitet. 
 
 
3.4 Prosjektgruppen sin innstilling 
Prosjektgruppen har vurdert resultatene fra de oppdaterte analysene både i forhold til 
hvorvidt disse gir ny informasjon, de valg som er gjort i andre helseforetak og ut fra 
kunnskap om driftsforholdene ved egne helseforetak. Gruppen konkluderer som følger: 
 

 Struktur vurderes å være en vesentlig kostnadsdriver. I analysene fanges denne i 
hovedsak opp av kostnadsdriverne reisetid til sykehus og antall akuttsykehus pr 
helseforetak (normert). I dagens modell er effekten av antall akuttsykehus halvert i 
forhold til hva analysene indikerte. Begrunnelsen var at effekten var ustabil (varierte 
med modellspesifikasjon), og kun svakt signifikant. I de oppdaterte analysene er 
denne effekten nå både stabil og sterkt signifikant. Prosjektgruppen vurderer derfor 
at det ikke lenger er grunnlag for en halvering, og anbefaler at denne teller fullt ut i 
beregning av forventet kostnad. 
 

 Utdanning måles i analysene som andelen legeårsverk som utføres at turnus- og 
assistentleger og inngår i dagens modell med samme effekt som fra analysene. I de 
oppdaterte analysene er den ustabil, og i den valgte modellspesifikasjonen ikke 
signifikant. Den har heller ikke vesentlige fordelingseffekter mellom de fire 
helseforetakene. Prosjektgruppen anbefaler derfor at denne variabelen ikke inngår i 
beregning av forventet kostnadsnivå. 

 

 Forskning vurderes å være en vesentlig kostnadsdriver. Den antas både å fange opp 
helseforetakenes direkte kostnader knyttet til forskning, merkostnadene i 
pasientbehandling knyttet til forskning, og strukturelle merkostnader knyttet til 
universitetssykehusoppgaver og regionale funksjoner. Det siste elementet begrunnes 
i en sterk korrelasjon mellom nivået på forskning og ulike mål på størrelse. I dagens 
modell er effekten av forskningsvariabelen halvert i forhold til de empiriske 
analysene; begrunnelsen er dels at det ikke skal kompenseres for direkte 
forskningskostnader, dels at størrelsen på effekten antas å være følsom for endringer 
i noen få forskningstunge helseforetak. Det foreligger nå anslag over direkte 
forskningskostnader fra NIFU-Step. Disse er usikre, men er allikevel benyttet til å 
beregne helseforetakenes kostnader eksklusive direkte forskningskostnader. I dette 
tilfellet halveres effekten av forskning som kostnadsdriver. På denne bakgrunn finner 
ikke prosjektgruppen at det er grunnlag for å gjøre vesentlig andre vurderinger 
knyttet til effekten av forskning, enn de som ligger til grunn for dagens modell.  
 

 Langtidsliggedager vurderes å være en indikator på pasientsammensetning. Høy 
andel langtidsliggedager kan indikere at man også har en høy andel pasienter i den 
mest ressurskrevende av en DRG.  I dagens modell er effekten halvert i forhold til sin 

                                                        
4 Beregnet som forholdet mellom gjennomsnittlig refusjon pr konsultasjon for 
helseeforetaket og gjennomsnittlig refusjon pr konsultasjon for hele landet. 
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empiriske verdi. Dette er begrunnet i at den empiriske sammenhengen mellom andel 
langtidspasienter og kostnadsnivå kan være ”kunstig”. Langtidsliggedøgnene regnes i 
dag som tilsvarende 0,09 DRG poeng. Dette er lavere enn hva som for eksempel 
brukes i oppgjør i forbindelse med samhandlingsreformen. Dersom man på denne 
måte undervurderer det relative ressursbehovet for et langtidsliggedøgn betyr dette 
at helseforetak med mange langtidsliggedøgn får regnet en for liten DRG-aktivitet og 
dermed et for høyt nivå på kostnad pr DRG poeng. I dagens modell satte man 
dermed effekten skjønnsmessig til 50 %.  Ved gjennomgang av de oppdaterte 
analysene er prosjektgruppen usikker på om denne variabelen faktisk fanger opp 
kostnadsulemper ved en tyngre pasientsammensetning. Usikkerheten forsterkes av 
at sammenslåing av behandlingsenheter i Helse Stavanger ifra og med 2008 gjør at 
dette helseforetaket får en betydelig høyere andel langtidsliggedager fra og med 
dette året, uten at dette kan relateres til kostnads- og driftsforhold. Prosjektgruppen 
understreker også at kriteriet langtidsliggedager ikke er ment å kompensere 
helseforetakene for liggedager ut over trimpunktet. Disse får man i dag dels 
kompensert gjennom ISF ordningen, dels vil man anta at betalingsplikt for 
ferdigbehandlede pasienter også omfatter deler av langtidsliggedagene. Når andel 
langtidsliggedager inkluderes som en kostnadsdriver der det derfor fordi 
prosjektgruppen antar at den fanger opp forhold ved pasientsammensetningen som 
ikke fanges opp gjennom DRG-systemet.  

 
Prosjektgruppen har diskutert ulike alternativ for å håndtere usikkerheten rundt 
sammenhengene mellom forskningsaktivitet og kostnadsnivå og andel langtidsliggedager 
og kostnadsnivå. For prosjektgruppen har det vært viktig å nå fram til en forventet 
kostnadsindeks man mener reflekterer reelle forskjeller i kostnadene knyttet til å drive 
pasientbehandling i helseforetakene i Helse Vest. To alternativ har vært særlig diskutert: 
Enten å konkludere med at det ikke foreligger ny informasjon som tilsier at de 
vurderinger som ligger til grunn for dagens modell endres; med andre ord at både 
forskning og langtidsliggedager teller med 50 %. Eller å ta hensyn til den økte 
usikkerheten knyttet til andel langtidsliggedager ved å halvere denne til 25 %. Siden noe 
av motivasjonen for å ha denne med som en kostnadsdriver var knyttet til forholdet 
mellom andel langtidsliggedager og andel særlig ressurskrevende pasienter (”case-mix”) 
vurderte man å øke vektleggingen av forskning, som antas å fange opp noe av det 
samme. Man vurderte derfor som et alternativ også en modell hvor forskning teller 60 % 
og andel langtidsliggedager 25 % av hva de statistiske analysene tilsier.  
 
Det er altså vesentlig å ha med seg at de enkelte kostnadsdriverne også fanger opp 
underliggende forhold som er sterkt assosiert med kostnadsdriveren. ”Forskning” vil for 
eksempel ikke bare fange opp merkostnadene i pasientbehandling knyttet til 
forskningsaktivitet, men også forhold som størrelse, universitetssykehusfunksjoner, 
pasientsammensetning og lignende. Til en viss grad vil kostnadsdriverne også være 
korrelert og dermed kunne fange opp de samme bakenforliggende forholdene.   
 
Prosjektgruppen konstaterer at de to tilnærmingene gir svært små forskjeller i 
kostnadsindeks. Den velger derfor en pragmatisk tilnærming og anbefaler en 
kostnadsindeks som et resultat av gjennomsnittet av en tilnærming hvor forskning og 
andel langtidsliggedager teller 50 %, og en tilnærming hvor forskning teller 60 % og andel 
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langtidsliggedager teller 25 %. I dette ligger en erkjennelse av at fastsettelse av en 
”objektivt riktig” kostnadsindeks ikke er mulig. Dette gir kostnadsindekser som i tabell 4: 
 
 

Tabell 4: Anbefalte kostnadsindekser for Helse Vest 
 

 Snitt = 1 Lavest = 1 

Stavanger 0,951 1,000 

Fonna 0,984 1,035 

Bergen 1,023 1,076 

Førde 1,056 1,111 

HV 1,000 1,052 

 
 
Kostnadsindeksen har betydning for to forhold; andelen av budsjettet som benyttes til å 
kompensere for kostnadsulemper, og fordelingen av denne mellom helseforetakene. 
Analysene som lå til grunn for dagens modell ga som resultat at 6,2 % av budsjettet som 
fordeles etter behovskriteriene på somatikk skal benyttes til å kompensere for kostnader. 
Denne andelen er siden økt noe, og utgjør for budsjett 2012 ca. 6,45 %. Prosjektgruppens 
forslag innebærer at denne andelen nå reduseres til 4,9 %. De midlene som dermed 
”frigjøres” flyttes over i behovskomponenten og fordeles etter denne.  

 
 

4 Internt gjestepasientoppgjør 
 

4.1 Gjeldene løsning 
 
Dagens modell baseres på at helseforetakene abonnerer på et fast volum som finansieres 
med 100 % av DRG-pris.  Volumet er bestemt av pasientstrømmene slik de var i 2007. 
Aktivitet utover dette volumet finansieres med 80 % av DRG-prisen. Dersom volumet er 
lavere enn avtalt betales fremdeles full pris for abonnementet. Det er ikke noe 
gjestepasientoppgjør innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Merk 
også at det i kostnadskomponenten kompenseres for merkostnader knyttet til all  somatisk 
aktivitet, altså inklusive gjestepasientene. 

 
4.2 Tilnærming i andre RHF 
De fire regionale helseforetakene har valgt ulike løsninger for håndtering av det interne 
gjestepasientoppgjøret. I alle foretak ligger imidlertid en tanke om at det bør være 
forutsigbarhet i oppgjøret gjennom en abonnementsordning til grunn for valg av løsninger. 

 
Helse Sør-Øst benytter 80 % av ISF pris som avregning av alle gjestepasienter. For å ivareta 
antatte merkostnader knyttet til lands- og regionale funksjoner ved Oslo Universitetssykehus 
har man i tillegg innført en abonnementsordning. Denne innebærer at de andre 
helseforetakene betaler 43 % av ISF pris (altså samlet 80 +43 = 123 %) for et normert forbruk 
på 40,5 DRG-poeng pr 1000 innbyggere. Det har vært (og er) betydelig intern uenighet både 
om forbruksnormen og om prissettingen. Det er gjort omfattende vurderinger som grunnlag 
for modellen, men det foreligger ikke sikre analyser som underbygger verken forbruksnivå 
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eller pris. For poliklinisk aktivitet er etablert en tilsvarende normbasert abonnementsordning 
på 2 DRG-poeng pr 1000 innbygger, her med 20 % av ISF pris. Strålebehandling betales med 
100 % DRG-pris. 

 
Helse Midt-Norge benytter en abonnementsordning basert på pasientstrømmer fra siste år 
med tilgjengelige data, og benytter 100 % ISF pris på dette pasientvolumet. Her ligger 
imidlertid ikke inne noen kompensasjon for denne aktiviteten i kostnadskomponenten.  

 
Helse Nord har benyttet en ordning med 80 % internt gjestepasientoppgjør, og 90-95 % for 
regionsykehuspasienter. I Helse Nord er man nå i ferd med å revidere modellen. 

 
4.3 Forhold som tilsier endring av gjeldene løsning i Helse Vest 
 
Det er særlig to forhold som tilsier at dagens løsning bør endres. For det første er grunnlaget 
for abonnementsdelen fra 2007, og modellen fanger dermed ikke opp betydelige endringer i 
pasientstrømmer. For det andre inngår ikke oppgjør for ikke-kirurgisk poliklinikk og 
strålebehandling i dagens oppgjør. 
 
4.4 Prosjektgruppen sin innstilling 
 
Prosjektgruppen legger vekt på at det interne gjestepasientoppgjøret skal sikre at det faktisk 
betales for tjenester som utføres utenfor eget HF. Prosjektgruppen er også opptatt av at 
modellen bør bygge opp under vedtatt funksjonsfordeling, og i stor grad gi forutsigbarhet 
både for de som avgir og de som mottar pasienter.  
 
Fritt sykehusvalg begrenser muligheten til aktivt å styre pasientstrømmene annet enn ved 
fordeling av funksjoner mellom helseforetakene. Fra det behandlende helseforetak sin side 
er det derfor et naturlig argument at man ønsker å få dekket de reelle kostnadene ved 
gjestepasientstrømmene. Argumentet for å benytte 100 % finansiering på 
abonnementsdelen er at denne vil kunne ha så stort omfang at det er naturlig å prise denne 
til ”gjennomsnittskostnad”. Det er imidlertid en stor grad av usikkerhet knyttet til dette 
resonnementet. For de foretakene som avgir pasienter kan det samtidig oppleves lite heldig 
å sitte igjen med ledig kapasitet, samtidig som man må betale 100 % gjestepasientpris til 
mottakende helseforetak. Prosjektgruppen vurderer at man ikke kan si med rimelig grad av 
sikkerhet hvor stor andel av pasientene som er ”regionsykehuspasienter” (jf. løsningen i 
Helse Sør-Øst), og heller ikke med tilstrekkelig sikkerhet kan fastslå den faktiske 
marginalkostnaden. Det er derfor ikke mulig å komme til en løsning her uten å anvende 
betydelig skjønn. Prosjektgruppens vurderinger er: 
 
Det er gunstig å opprettholde en ordning med abonnement uavhengig av nivå og pris. Det er 
mulig å gjøre abonnementsordningen tilstrekkelig fleksibel i forhold til eventuelle ønsker om 
å reversere pasientstrømmer, og den vurderes å være administrativt enklere og mer effektiv 
enn en løpende avregning. 

 
Det er ikke ønskelig å gå inn på en løsning med et normbasert forbruk av 
”regionsykehusopphold” slik som i Helse Sør-Øst. Usikkerhetene rundt en slik modell 
vurderes som minst like store som rundt de prinsippene som i dag benyttes. 
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Gjennomgang av gjestepasientopphold ved Helse Bergen viser at pasienter hjemmehørende 
i Helse Fonna, Helse Stavanger og Helse Førde gjennomgående er mer ressurskrevende enn 
pasienter hjemmehørende i Bergen. Prosjektgruppen tolker dette som at pasientflyten til 
Helse Bergen i stor grad er en konsekvens av vedtatt funksjonsfordeling.  
 
Helse Bergen kompenseres gjennom kostnadskomponenten for også merkostnader i 
pasientbehandling knyttet til gjestepasienter, uavhengig av om de kommer som en følge av 
funksjonsfordeling eller av fritt sykehusvalg. 

 
For å unngå at et forbruksmønster automatisk sementeres gjennom gjestepasientordningen 
anbefaler prosjektgruppen at abonnementsordningen baseres på tall som ligger noe tilbake i 
tid. Samtidig vil prosjektgruppen peke på at funksjonsfordeling og pasientstrømmer ikke er 
forhold som i første rekke skal håndteres gjennom en finansieringsmodell.  
 
Prosjektgruppen anbefaler derfor: 

 Abonnementet for 2013 settes lik gjennomsnittet av forbruket i 2009-115.  

 Abonnementet baseres på 100 % DRG pris. I tillegg får Helse Bergen kompensasjon 
gjennom kostnadskomponenten som fanger opp at deler av pasientene ventelig er 
mer ressurskrevende enn hva som fanges opp i DRG-systemet. 

 Forbruk ut over abonnementet betales med 80 % (som tidligere). 
 

 
 

5 Prehospitale tjenester og pasientreiser 
 

5.1 Gjeldene løsning 
 
I dagens modell fordeles inntektsrammen til prehospitale tjenester og pasientreiser etter 
historiske kostnader fra 2007.  

 
5.2 Tilnærming i andre RHF 
 
Det er en felles erkjennelse i alle de regionale helseforetakene at man mangler gode behovs-
og kostnadsbaserte kriterier for fordeling av disse tjenestene. Modellen som ligger til grunn 
for fordeling mellom regionale helseforetak lar seg ikke uten videre anvende innen et RHF. 
Det er imidlertid så langt ikke utviklet regionale modeller som kan danne grunnlag for en 
revidering av løsningen i Helse Vest. I Helse Sør-Øst er det et arbeid på gang, men det 
foreligger enda ikke offentlige resultater fra dette. 

 
5.3 Forhold som tilsier endring av gjeldene løsning i Helse Vest 
 

                                                        
5 NPR tall på aktiviteten i 2011 er først klare etter første halvår 2012. På grunn av 
usikkerhet rundt 2011 tallene som er innmeldt fra HFene, har en valgt å vente til NPR 
tallene er klare, og inkludere 2011 tallene i gjennomsnittsberegningen ved den endelige 
inntektsfordelingen til høsten. 
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Både utforming og omfanget av prehospitale tjenester og pasientreiser utvikles raskt. Det er 
derfor grunn til å tro at kostnadsfordelingen fra 2007 ikke lenger reflekterer den faktiske 
relative ressursbruken i Helse Vest. Det er også ønskelig å vurdere om det er mulig å anslå 
det relative ressursbehovet mer presist enn hva tilfellet er gjennom bruk av historiske tall. 

 
 

5.4 Prosjektgruppen sin innstilling 
 
Prosjektgruppen har vurdert et arbeid fra SINTEF hvor man anslår relativt behov for bil- og 
båtambulansetjenester. Dette arbeidet er basert på samme prinsipper som ble lagt til grunn 
ved utarbeidelsen av en normbasert modell for disse tjenestene i NOU 2008:2. I NOU 
2008_2 argumenteres det imidlertid for at det ikke er hensiktsmessig å basere en fordeling 
av inntekter på en norm som ikke er lovfestet. Her anbefales derfor en tilnærming hvor man 
ved bruk av reisetidsbetraktninger lander på en fordeling som er ”mellom” den normbaserte 
og den historiske fordelingen. Slike reisetidsbetraktninger er vanskeligere å gjennomføre 
internt i et RHF. Prosjektgruppen har derfor vurdert det slik at en oppdatert historisk 
fordeling av kostnader fremdeles er den beste tilgjengelige informasjon for fordeling av 
inntekter til prehospitale tjenester og pasientreiser. Samtidig anbefaler prosjektgruppen at 
det arbeides videre med problemstillingene med sikte på å kunne implementere endringer 
fra 2014.  

 
 

6 Bruk av private aktører 
 

6.1 Gjeldene løsning 
 
I dagens modell administreres oppgjøret med private aktører av det regionale 
helseforetaket. Hvert HF sitt bruk av private avregnes direkte mot forbruket.  

 
6.2 Tilnærming i andre RHF 
 
I både Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge benytter samme prinsipper som i dagens modell i 
Helse Vest. 

 
6.3 Forhold som tilsier endring av gjeldene løsning i Helse Vest 
 
Prosjektgruppen ser ikke at det har vært endringer siden dagens modell ble innført som 
tilsier at dagens løsning skal endres.  

 
6.4  Prosjektgruppen sin innstilling 
 
Dagens modell innebærer at helseforetakene selv belastes for behov som dekkes hos private 
aktører. Selv om prosjektgruppen ser at dette reduserer det enkelte HF sitt styringsrom, ser 
gruppen ikke noe annet bedre alternativ. Prosjektgruppen foreslår derfor at dagens modell 
videreføres. 

 

7 Andre forhold 
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7.1 Merkostnader knyttet til strukturelle føringer som følge av regionale og nasjonale 

vedtak 
 
I kostnadskomponenten som er beskrevet i avsnitt 3 ligger kompensasjon for strukturelle 
forhold og funksjonsfordeling, primært gjennom at forventet kostnadsnivå korrigeres for 
reisetid, akuttberedskap og forskning. Samtidig erkjenner prosjektgruppen at den type 
analyser som ligger til grunn for beregningen av forventet kostnadsnivå ikke nødvendigvis vil 
fange opp kostnadsulemper som ikke systematisk kan knyttes til en kostnadsdriver6.  

 
I Helse Vest er det særlig fire forhold prosjektgruppen mener ikke fanges tilstrekkelig opp av 
kostnadsanalysene som ligger til grunn for kostnadskomponenten i avsnitt 3: 
 

 Brannskadeenheten ved Helse Bergen har dokumentert økte kostnader på om lag 2 
millioner. Prosjektgruppen anbefaler at dette kompenseres særskilt. 

 Regional sikkerhetsavdeling for psykisk helse har tilsvarende en dokumentert 
kostnadsøkning på 10 millioner kroner. Prosjektgruppen anbefales at dette 
kompenseres særskilt. Årsaken til veksten skriver seg fra oppbemanning som følge av 
at sikkerhetsavdelingen har hatt en bemanning som har ligget betydelig under 
nasjonale normtall for denne typen avdelinger. Selv med denne veksten ligger 
bemanningen på et lavere nivå enn nasjonal norm. Samtidig med at beløpet økes, 
legges det til grunn at det skal tas en årlig gjennomgang av fordelingen av bruken av 
den regionale sikkerhetsavdelingen samt av budsjettet/regnskapet for avdelingen. 

 Helse Fonna har en betydelig lekkasje av pasienter fra sitt opptaksområde til Helse 
Bergen og Helse Stavanger. Samtidig er helseforetaket bundet av en struktur som 
tilsier at det må opprettholde full drift på tre steder. Prosjektgruppen anser det ikke 
som realistisk at Helse Fonna kan ta ned sin kapasitet tilsvarende det volumet av 
pasienter som velger å dra ut av foretaksområdet. Prosjektgruppa anbefaler at dette 
kompenseres særskilt med et tilskudd på 16 millioner. 

 Helse Førde har et faktisk kostnadsnivå som ligger godt over det som modellen 
kompenserer for. Prosjektgruppen antar at dette i stor grad er knyttet til strukturelle 
forhold ut over det som fanges opp i modellen. Prosjektgruppen anbefaler derfor et 
tilskudd til Helse Førde på 21,5 millioner for å ivareta merkostnader knyttet til 
struktur. Dette tilskuddet kommer i tillegg til det skjønnstilskuddet Helse Førde 
mottar pr. i dag på kr 31 mill. Sum strukturtilskudd blir dermed kr 52,5 mill.  

 
  

7.2 Forhold som holdes utenfor modellen 
 
Det vil ikke være naturlig å fordele hele inntektsrammen etter en kriteriebasert modell. I 
noen tilfeller vil helseforetakene være pålagt særlige oppgaver, i andre tilfeller vil det kunne 
være aktivitet det ikke er naturlig å finansiere etter objektive kriterier.  Prosjektgruppen 
anbefaler at følgende forhold holdes utenfor modellen. 
 

                                                        
6 Dersom det kun er noen få helseforetak som har en kostnadsulempe vil en statistisk 
analyse ikke fange opp dette. Det betyr naturligvis ikke at kostnadsulempen ikke er reell. 
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 Interne oppgjør i forbindelse med analyse av laboratorieprøver på inneliggende 
pasienter 

 Overtaking av LAR 

 Særskilte funksjoner som for eksempel PET og Nevrokirurgi 

 Kompetansesentra 

 Pensjonskostnader 

 Tilskudd til utdanning 
 

8 Konsekvenser og overgangsordninger 
 

8.1 Samhandlingsreformen 
 
Samhandlingsreformen får konsekvenser for spesialisthelsetjenesten primært gjennom 
endrede pasientforløp. På lengre sikt vil dette kunne påvirke arbeidsfordelingen mellom 
primær og spesialisthelsetjenesten, og dermed også valg og innvekting av behovskriterier. 
Prosjektgruppen mener at det ikke er grunnlag for å endre prinsippene i 
inntektsfordelingsmodellen så tidlig etter innføring av samhandlingsreformen. Videre vil alle 
de regionale helseforetakene stå ovenfor de samme utfordringene, og det vil være naturlig å 
vente på en revisjon av den nasjonale fordelingsmodellen før man gjør endringer internt. 

 
8.2 Dynamikk 
 
Slik inntektsfordelingsmodellen er utformet vil inntektene til helseforetakene avhenge av 
befolkningens størrelse og fordelingen av behov. Dette betyr at områder med (relativ) 
befolkningsvekst vil få en større andel av den samlede rammen, mens områder med (relativ) 
befolkningsnedgang vil få en mindre andel. For områdene med inntektsvekst vil man kunne 
komme i en situasjon hvor inntektene øker raskere enn det er mulig å endre kapasiteten, for 
områder med inntektsfall kan situasjonen bli at inntektene faller raskere enn man klarer å ta 
ned kapasiteten. Samtidig kan det ligge politiske føringer som gjør at kapasiteten verken kan 
økes (begrensede investeringsmuligheter) eller reduseres (pålegg om opprettholdelse av 
struktur).  
 
Slik modellen i dag er utformet benyttes siste tilgjengelige befolkningstall som grunnlag for 
fordelingen. For 2013 vil dermed budsjettet settes på grunnlag av befolkningstall fra 2012. 
Spørsmålet er i hvilken grad inntektsfordelingsmodellen skal ta hensyn til disse forholdene. 
 
Prosjektgruppen har vurdert om det er hensiktsmessig å legge inn tregheter i modellen som 
demper effektene av befolkningsendringer, men har kommet til at dette ikke er å anbefale. 
For det første kan kapasitetsutfordringer på kort sikt løses ved økt pasientmobilitet. For det 
andre vil tregheter bidra til å sementere en struktur som ikke nødvendigvis er 
hensiktsmessig ut fra befolkningens behov og størrelse. De kortsiktige utfordringer som 
følger av befolkningsendringer anbefales derfor løst utenfor inntektsfordelingsmodellen.  
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8.3 Overgangsordninger og resultatkrav 
 
De endringer som prosjektgruppen foreslår vil gi omfordelinger mellom de fire 
helseforetakene i forhold til den tildelingen som er pr 2012. Prosjektgruppen anbefaler at 
helseforetak som får redusert sin inntektsramme får to år til å tilpasse seg ny modell. For 
helseforetak som får økte inntektsrammer gjøres endringene gjeldene fra 2013. 
 
Prosjektgruppen vil også anbefale at det i framtidige resultatkrav til foretakene i Helse Vest 
tas hensyn til krav til robust økonomi i alle HF med hensyn til både drift og investeringer. 
Dette innebærer at alle HF må akseptere resultatkrav som gir mulighet for å opparbeide 
investeringsrammer. Dette vil igjen, over tid, kunne redusere behovet for akkumulering av 
buffer i Helse Vest.  
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VEDLEGG – OMFORDELINGSEFFEKTER 
Tabellen under tar utgangspunkt i budsjettrammen for 2012, og viser endringer pr. HF som 
følge av forslaget til ny inntektsmodell.  
 

 
 
 
Forklaring til tabellen: 
 

1) Basisrammen er økt som følge av at midler er flyttet fra særfinansiering (kr 98,6 
mill.). I tillegg flyttes kr 162,9 mill. fra kostnadskomponenten for somatikk til 
fordeling etter behovskomponenten. 

2) Beløp som fordeles etter kostnadsindeksen går ned som følge av at de predikerte 
kostnadsforskjellene har blitt mindre. Samtidig gjør endringene i vektingen av de 
ulike delelementene i kostnadsindeksen at Helse Førde totalt sett får en økning i det 
som tildeles etter kostnadsindeksen. 

3) Kr 5 mill. til regional enhet for spiseforstyrrelse overføres fra særfinansiering til 
kostnadskomponent psykiatri. I tillegg er tilskuddet til regional sikkerhetspost økt 
med kr 10 mill. 

4) Grunnlaget for tilskuddet til landsfunksjoner er oppdatert til 2010- nivå.  
5) Tilskuddet til prehospitale tjenester og pasientreiser er omfordelt i hht. historiske 

kostnader basert på regnskap 2010.  
6) Det interne gjestepasientoppgjøret er endret som følge av at abonnementet er 

oppdatert med volumtall for 2009/20107. I tillegg har en valgt å utvide det interne 
gjestepasientoppgjøret til også å inkludere poliklinikk og stråleterapi. 

7) Det er lagt inn friske midler i tilskudd til hhv. Helse Fonna og Helse Førde jf. omtale 
på s. 16 i rapporten.  

                                                        
7 I tråd med prosjektgruppens anbefaling vil en ved budsjettildelingen høsten 2012 lage 
et nytt gjennomsnitt basert på 2009/2010/2011. På grunn av usikkerhet i 2011 tallene 
fra HFene, anbefales det å vente med å inkludere 2011 til det foreligger offisielle tall fra 
NPR. Denne endringen vil kunne påvirke omfordelingseffekten noe.  

Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde SUM
Basisramme 1) 79 391                        44 098                    100 272                     32 719                    256 481       

Kostnadskomponent somatikk 2) -                              (18 059)                   (154 237)                    9 399                       (162 897)     

Kostnadskomponent psykiatri 3) -                              -                           15 000                        -                           15 000         

Tilskudd landsfunksjonar 4) -                              -                           2 000                          -                           2 000            

Ambulanse 5) 19 008                        7 389                       (36 726)                      10 329                    -                

Sjuketransport (netto etter fradrag for økt egenandel)  5) 11 532                        11 065                    (12 920)                      (9 677)                     -                

Tatt fra særfordeling (28 847)                      (17 857)                   (36 613)                      (15 267)                   (98 584)        

SUM fordelt etter modell 81 084                        26 637                    (123 223)                    27 503                    12 000         

Nettoendring internt gjestepasientoppgjør 6) (13 514)                      (32 690)                   55 159                        (8 954)                     (0)                  

Strukturtilskudd 7) 16 054                    21 451                    37 505         

SUM endring eksisterende modell vs. ny modell 67 570                        10 000                    (68 064)                      40 000                    49 505         


