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Bakgrunn:
Helse Vest har tidligere utviklet en inntektsmodell for fordeling av midler fra RHF-et til HF-a
gjennom flere delprosjekt. Sist Helse Vest gjorde en gjennomgang av modellen var i 2009.
Modellen ble da oppdatert i forhold til nasjonale analyser som var gjort i i forbindelse med
Magnussen-utvalgets arbeid med nasjonal inntektsmodell.

Helse Vest har våren 2012 hatt en gjennomgang av modellen for fordeling av basisramma mellom
helseforetakene i regionen på bakgrunn av styrevedtak i Helse Vest RHF i sak 73/11:

"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."

Inntektsmodellen er bygd opp rundt fire komponenter:

1. Behovskomponenten kompenserer helseforetakene for forskjeller knyttet til befolkningens
behov for spesialisthelsetjenester

2. Kostnadskomponenten kompenserer for at helseforetakene har ulike kostnadsmessige
forutsetninger for å behandle pasienter

3. Gjestepasientkomponenten kompenserer for pasientbehandling som skjer utenfor
helseforetakets opptaksområde

4. Prehospitale tjenester og pasientreiser finansieres særskilt

Rapporten beskriver hver av disse komponentene. Rapporten gir ingen detaljert gjennomgang av
de generelle prinsippene bak inntektsfordelingsmodellen. Disse er uendra i forhold til dagens
modell, og er tidligere omtalt i grunnlaget for denne, samt i NOU 2008:2.

Rapporten er sendt på høring til HF-a, de tilsatte og det regionale brukarutvalget med høringsfrist
6. juni. Forslaget vil deretter bli lagt fram for styret i Helse Vest RHF til behandling 22. juni.
Dersom forslaget til modell blir vedtatt, vil inntektsramme for 2013 bli fastsatt i forhold til ny
modell.

Tabellen under tar utgangspunkt i budsjettrammen for 2012, og viser endringer per helseforetak
som følge av forslag til inntektsmodell.

Det er i høringsuttalelsen kommentert følgende forhold:
1. Behovskomponenten
2. Kostnadskomponenten
3. Gjestepasientkomponenten
4. Prehospitale tjenester og pasientreiser finansieres særskilt
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Avslutningsvis er Helse Førde sin mulighet til å etablere en bærekraftig økonomi med den
inntektsramme som stilles til disposisjon gjennom forslag til inntektsmodell vurdert.

Behovskomponent
Utsendte høringsrapport
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.

KS Sogn og Fjordane sine kommentarer
Utgangspunktet for å vurdere behov for helsetjenester på regionnivå, er behovet på individnivå.
En vanlig forutsetning er at et individs behov avhenger av nåværende helsestatus som,
sammen med dagens medisinske teknologi, bestemmer deres evne/mulighet til å nyttiggjøre
seg av helsetjenester (Sutton mfl., 2002). Helsestatus og muligheten til å dra nytte av
helsetjenester vil kunne variere med faktorer som alder og sosioøkonomiske forhold.

Det er godt dokumentert at behovet for somatiske spesialisthelsetjenester varierer både med
alder og sosioøkonomiske forhold.

Kriterier for Behov somatikk benyttet i Helse Vest(Magnussen utvalgets kriterier)
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Det knytter seg imidlertid usikkerhet til hvilke mekanismer som ligger bak noen av de
sosioøkonomiske variabler, og hvordan de påvirker behovet for somatiske spesialisthelsetjenester.

Dette gjelder særlig variablene klima og til en viss grad sykmeldte. KS Sogn og Fjordane merker seg
at den eneste justeringen som er gjennomført ved denne revisjonen er knyttet til
dødelighetsvariabelen ved å legge til grunn et gjennomsnitt av siste 3 — års verdier.

For en diskusjon av klima henvises det til mindretallsmerknaden i NOU 2008:2, s. 100-101.
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Helse Sør- Øst(HSØ) har til sammenligning ekskludert både klimavariabelen og andel sykemeldte
fra kriteriesettet som er benyttet i inntektsmodellen i HSØ. Dette gir alderskriteriene en sterkere
innvekting i HSØ. Dette medfører at i behovskriteriene for somatikken er alder i HSØ vektet inn
med 65 %, mens tilsvarende innvekting i Helse Vest er 58 %, jfr tabell over.

For Helse Førde er det først og fremst veksten i den eldre befolkningen som vil skape økning i
behovet for spesialisthelsetjenester i årene som kommer, befolkningsveksten vil komme i andre
deler av Helse Vest. Andel av samlet folketall som hører til Helse Førde er nå på om lag 10,5% og
altså litt i underkant av det behovsandelen som Helse Førde kommer ut med på 11 %. I gruppen
av eldre (67-79 år) så er andelen i Sogn og Fjordane om lag 12,7%, og for 80 år + er det 13,6%.
Argumentene for å benytte kriteriesettet uten andel sykemeldte er for det første at
sykemeldningspraksis varierer over konjunktursyklusen, mens behovet for somatiske
spesialisthelsetjenester ikke følger et slikt mønster. For det andre viser analysene fra HSØ at det er
store forskjeller mellom kommuner som ikke enkelt lar seg forklare.

Til slutt vil KS påpeke at det prinsipielt er ønskelig å gjennomføre behovsanalyser kun på
befolkningen i Helse Vest for å sjekke om forventet behov for spesialisthelsetjenester i dette
området skiller seg fra resultatene som foreligger når hele landet legges til grunn.

Begrensingene for bruk på lavere nivå går i stor grad ut på at behovskriteriene er tatt frem på
nasjonalt grunnlag, og vil være dårlig egnet til å få frem forskjeller innen små, ensartede
populasjoner. Det kan tenkes at andre parametere ville gi signifikant utslag for variasjoner i behov
når populasjonen bare består av en mindre andel av den populasjonen som opprinnelig ble
analysert. Over 90 % av inntektene som fordeles gjennom modellen blir fordelt ift
behovskriteriene, altså i hovedsak blir inntektsrammene for det enkelte helseforetak definert av
kriteriene som inngår i behovskomponenten.

Kostnadskomponenten
Utsendte høringsrapport
I dagens modell kompenseres for merkostnader knyttet til

1. Reisetid til sykehusene for befolkningen i opptaksområdet
2. Forskningsaktivitet
3. Utdanning (målt som andel assistentleger/turnusleger av samlet antall legeårsverk)
4. Andel langtidsliggedager
5. Antall sykehus med akuttberedskap innen et HF (normert mot aktivitet)

Av høringsgrunnlaget fremgår det at det foreslås gjennomført justeringer knyttet til
forskning/langliggere som samlet skal vektes inn med 50 % av hva de empiriske analysene viser.
Utdanning er foreslått tatt ut.
Strukturkomponenten vektes opp til 100 % av hva de empiriske analysene viser.

KS Sogn og Fjordane sine kommentarer
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.
Kostnadskomponenten må sees i sammen med skjønnstilskudd på 52 MNOK for å  få  en samlet
forståelse av hvordan kostnadsulemper er finansiert for i spesialisthelsetjenesten i Sogn- og
Fjordane.

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 under:
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Faktisk kostnadsnivå i Helse Vest — gjennomsnitt fra Samdata 2006-2009

Anbefalte kostnadsindekser(Nye)

Dersom vi ser på første kolonne i tabellen over (gjennomsnitt fra Samdata 2006-2009) ser vi at
kostnadene i Helse Fonna ligger 7,1 % under gjennomsnittet for regionen mens vi på den andre
siden finner at kostnadene i Helse Førde er 18,8 % over gjennomsnittet. Rent intuitivt kan man se
for seg ulike delforklaringer på dette, men utfordringen er å finne hvor mye av disse forskjellene
som kan forklares med utenforliggende faktorer som HF'a selv ikke kan påvirke og som det
dermed skal kompenseres for. På den andre siden; dersom man mente at disse forskjellene
reflekterte ufrivillige forskjeller i kostnader kunne man lage kostnadsindeksen på bakgrunn av
disse historiske tallene. Når man fraviker fra faktisk kostnadsnivå som vist i tabellen
over(Anbefalte kostnadsindekser) vil det bety at man legger til grunn at forskjellene i stor grad
reflekterer ineffektivitet, eller strukturelle forhold som ikke fanges opp av variablene over hos
Helse Førde.

Hvis en legger til grunn at det ikke i hovedsak er ineffektiv drift i Helse Førde som forklarer et
faktisk kostnadsnivå som er 18,8 % høyere i somatisk virksomhet enn gjennomsnittet i Helse Vest
er spørsmålet hvilken forklaringsmodell som da kan benyttes.

De viktigste årsakene er etter KS Sogn og Fjordane knyttet til følgende punkter:

1. Høyere lønnskostnader nøkkelpersonell. Kommenteres nærmere under.

2. Høye kostnader p.g.a. pålagte funksjoner fra eier, herunder beredskapskostnader og
kostnader knyttet til for stor kapasitet i forhold til reelt behov.

3. Høyere kostnader knyttet til kapital, stort areal pr innbygger, mange ambulansebiler per
innbygger, mange sykehus per innbygger utløser et større kapitalbehov knyttet til
Medisinsk teknisk utstyr. Nevnte forhold gir høyere drifts- og vedlikeholdskostnader pr.
DRG-poeng og høyere avskrivningskostnader per DRG-poeng m.v.

4. Fravær i små sårbare fagmiljø utløser merarbeid (vakansvakter) — noe som gir seg utslag i
høyere overtidskostnader m.v

5. Høye rekrutteringskostnader

6. Høyere kostnader som følge av høy "turn-over" av nøkkelpersonell, herunder høye
kostnader ved vikarinnleie, vikarstafetter (lønn, reise/opphold)

7. Tapte inntekter(drg poeng) på grunn av mangel på nøkkelpersonell, færre drg poeng å
fordele kostnadene på. Dette understøttes også av et gjestepasientoppgjør på 100 % ISF
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finansiering konserverer dagens pasientmobilitet. Er det godt nok belyst at dagens
pasientmobilitet først og fremst er et uttrykk for fastlagt funksjonsfordeling ?

Høyere lønnskostnader nøkkelpersonell
KS Sogn og Fjordaneer kjent med at det er gjennomført en analyse av totallønn for overleger ved
alle landets helseforetak. Analysen er gjennomført av Terje Hagen i forbindelse med
videreutvikling av inntektsmodell i HSØ nå i 2012. Det er benyttet data fra Spekter fra 2006.
Analysen som er gjennomført er en punktmåling av månedslønn for oktober i dette året.

Totallønn og timelønn
(gjennomsnitt per HF)

Analysen viser at de 3 foretakene som har høyest totallønn er Finnmark, Ringerike og Helse Førde.
Stavanger og Bergen kommer ut med en totallønn som er 124.000 kroner lavere enn Helse Førde.
Kostnadskomponent - økonomiske vurderinger
I kostnadskomponenten ligger kompensasjon for strukturelle forhold og funksjonsfordeling,
primært gjennom at forventet kostnadsnivå korrigeres for reisetid, akuttberedskap og forskning.
Det er i høringsrapporten pekt på 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 kostnadsdriver. Dette betyr at det må kompenseres for dette med bruk av skjønn.
Tabellen over som viser forskjeller i totallønn er bare ett eksempel på at det er kostnadsulemper i
et fylke som Sogn og Fjordane som ikke er beskrevet i eksisterende modell.
Helse Førde har et faktisk kostnadsnivå som ligger godt over det som modellen kompenserer for.
Det er i høringsgrunnlaget lagt til grunn at dette i stor grad er knyttet til strukturelle forhold ut
over det som fanges opp i modellen. Det foreligger derfor en anbefaling om et økt skjønnstilskudd
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 etter dette på kr 52,5 mill.
Hvis man legger til grunn Samdata for 2010, har Helse Førde en kostnad ut over gjennomsnittet pr
drg poeng i Helse Vest RHF på samlet 210 MNOK. Dette med utgangspunkt i en total drg
produksjon på 24 607 drg-poeng og en kostnad ut over snittet i Helse Vest på kroner 8 546 per drg
poeng.
Kostnadskomponenten og skjønnstilskudd på utsiden av modellen utgjør nå anslagsvis om lag 160
MNOK for Helse Førde. Dette betyr at 50 MNOK av merkostnaden ikke er finansiert.
Finansieringen av kostnadsulemper er fortsatt noe mangelfull, men utviklingen går i riktig retning.

Gjestepasientkomponenten
Utsendte høringsrapport

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

1. Abonnementet for 2013 settes lik gjennomsnittet av forbruket i 2009-11.
2. 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.

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

KS Sogn og Fjordane sine kommentarer
Fritt sykehusvalg begrenser muligheten til aktivt å styre pasientstrømmene annet enn ved
fordeling av funksjoner mellom helseforetakene, likevel er det viktig for Helse Førde å kjenne til
årsakene til at pasienter får behandling ved Helse Bergen.

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.

KS Sogn og Fjordane vil anbefale Helse Vest å gå nærmere inn i vurderingen av hvor stor del av
pasientmobiliteten som i dag er " regionsykehuspasienter", jfr løsningen i HSØ. Det å ha kunnskap
om dette vil være avgjørende når helseforetak som har store gjestepasientkostnader skal vurdere
hvor stor del av kostnadsbasen som her er påvirkbar.

Hvis Helse Førde skal arbeide målrettet for å redusere gjestepasientkostnadene i årene som
kommer må det arbeides systematisk mot fastlegene som henviser til spesialisthelsetjenesten. Det
er da viktig å ha god oversikt over hvor mye av den behandling som i dag skjer ved Helse Bergen
som man kunne ha gitt et tilbud på i Helse Førde.

KS Sogn og fjordane er av den oppfatning av at fastsatt pris(100 % av DRG pris på abonnementet)
er en god finansiering for behandlende foretak. Det å ikke ha kunnskap om marginalkostnadene
og om volumet skyldes fastlagt funksjonsfordelingen sammen med en pris på 100 % av drg vil
kunne virke konserverende på etablerte pasientmobilitet. Dette kan være i motstrid til strategisk
mål om sikring av egendekningsgrader som er fastsatt i Helse Vest.

Modell for Prehospitale tjenester
Utsendte høringsrapport
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
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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.

KS Sogn og Fjordane sine kommentarer
Den modellen som er under utarbeidelse i HSØ vil legge til grunn at fordeling av inntekter til pre-
hospitale tjenester mellom sykehusområdene er bygget opp på samme måte som
inntektsmodellene for de øvrige tjenesteområdene, dvs, med en behovskomponent som fordeler
inntekter ut fra befolkningens behov og med en kostnadskomponent som kompenserer
sykehusområdene for ulike kostnadskrevende forhold.

I tillegg krever modellen en mobilitetskomponent som kompenserer økonomisk for aktivitet som
utføres for pasienter fra andre sykehusområder.

Alle ambulansespesifikke data som er benyttet i analysene i HSØ er hentet fra helseforetakenes
AMIS- systemer, som gir tilgang til et svært omfattende og kvalitetsmessig godt datamateriale
som er egnet til analyseformål.

Disse dataene vil også foreligge i Helse Vest.

Det er videre innhentet kostnadsdata for alle ambulansestasjoner for 2009 og 2010 fra
helseforetakene som er benyttet i beregningene. Disse dataene benyttes til å definere kostnader
utgifter per innbygger pr kommune. Ved å kombinere informasjon om kjørte minuttet pr stasjon
fra AMIS, med kostnader pr stasjon som rapportert fra helseforetakene, gir dette en unik kostnad
pr minutt for den enkelte stasjon. Dette gir mulighet for å kalkulere kostnad for hvert enkelt
oppdrag. AMIS-dataene gir også informasjon om pasientens bostedskommune, og disse kan
følgelig summers pr kommune, denne kostnaden normeres med innbyggertallet i kommunen

Alle analyser videre er gjort på kommunenivå. Det er benyttet data for alle kommuner i regionen.

Behovskomponenten er basert på analyser av oppdrag per innbygger på kommunenivå. De
analyser som er foretatt viser at det er befolkningens alderssammensetning som best forklarer
variasjonene i behov.

Aldersvariablene som har signifikant effekt er:
Aldersgruppen 67-79 år
Aldersgruppen 80 år +

Ved å supplere disse analysene med AMIS- data om pasientenes alder, er det etablert et sett med
kriterievekter knyttet til de ulike aldersgruppene. Det er aldersgruppen 80+ som tilordnes størst
vekt.

Det viser seg videre at sosiale indikatorer har liten betydning her, og vil bli vurdert tatt ut i den
endelige modellen.

Kostnadskomponenten er basert på analyser av kostnader per oppdrag, der kostnadene per
oppdrag kalkuleres med utgangspunkt i ambulansestasjonenes samlede kostnader (inkl.
avskrivinger) og tidsbruk per oppdrag som genereres i den enkelte kommune. På denne måten vil
kostnader forbundet med beredskap og transporter uten pasienter fanges opp og fordeles til
kommune.
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De analyser som er foretatt tyder på at det er ulike avstandsmål som best forklarer variasjoner i
kostnad pr oppdrag, det er:
Reiseavstand til 1000 innbyggere
Reiseavstand til 2000 innbyggere
Reiseavstand til lokalsykehus
Reiseavstand til Oslo

Det er analytisk tilordnet vekter til hvert av disse kriteriene, som sammen med kriteriene knyttet
til behov fordeler inntekter til sykehusområdene, med ca 54% basert på alderskriteriene og ca
46% basert på avstandskriteriene, dvs kostnadskriteriene.

HSØ har ikke avsluttet arbeidet med inntektsmodell for prehospitale tjenester enda. KS Sogn og
Fjordane mener at dagens finansiering av både ambulansetjenester og paienttransport er
mangelfull i Helse Vest. Det er derfor viktig at arbeidet med å etablere inntektsfordelingsmodell
for disse tjenesteområdene prioriteres i fortsettelsen.

Muligheten for å etablere en bærekraftig økonomisk situasjon for
Spesialisthelsetjenesten i Sogn og Fjordane.
En bærekraftig økonomi må sikre et finansielt grunnlag både for driften og behov for investeringer
i kapital. Midler til kapital er ikke omtalt i høringsgrunnlaget som er utsendt.

I rapporten som foreligger fra siste revisjon av inntektsmodellen i 2009 heter det:

I dagens modell fordeles kapitaltilskuddet gjennom to trinn. Først deles tilskuddet mellom
somatikk og psykisk helsevern etter deres andel av samlede tilskudd. Somatikktilskuddet fordeles
deretter etter foretakets relative andel av inntekter fordelt til somatikk, inkludert ISF og
kostnadskomponenten, men korrigert for internt gjestepasientoppgjør. Tilskuddet til psykisk
helsevern fordeles tilsvarende, men kun etter behovsmodellen.

Det kan reises prinsipielle diskusjoner om hva som er "riktig" modell for håndtering av tilskudd til
investeringer og vedlikehold. Det kan blant annet diskuteres i hvilken grad det er hensiktsmessig å
sentralisere håndteringen av kapitaltilskuddet på RHF nivå (eller til og med på sentralt statlig
nivå). Vi oppfatter at en slik diskusjon ligger utenfor arbeidet med en revidering av dagens
inntektsfordelingsmodell. Vi forslår derfor en modell som i hovedsak følger de prinsippene som
benyttes i dagens modell.

Dette innebærer:
Kapitaltilskuddet fordeles etter det samme forholdet som de øvrige inntektsrammene
Det korrigeres for gjestepasientstrømmer, slik at kapitaltilskuddet dekker ønsket aktivitetsnivå ved
helseforetakene og det fremgår at disse midlene fordeles i samsvar med totalmodellens
fordelingsnøkkel mellom helseforetakene.

En modell for fordeling av tilskudd til kapital kan bygge på flere prinsipper. Ett mulig prinsipp 'er at
tilskudd til kapital fordeles etter det relative nivået på åpningsbalansene til de ulike
helseforetakene. Siden avskrivninger på realkapital er en regnskapsmessig kostnad vil en slik
fordeling sikre at helseforetakene gis like muligheter til å oppnå regnskapsmessig balanse.
Prinsippet vil imidlertid ikke nødvendigvis gi helseforetakene lik mulighet til å tilby sin befolkning
et likt tilbud av spesialisthelsetjenester av god kvalitet. Dette følger fordi åpningsbalansen blant
annet gir uttrykk for den investeringsvilje som fylkeskommunene hadde. Denne var igjen avhengig
av de ulike fylkeskommunenes inntektsnivå og prioriteringer, eksempelvis mellom sykehus og
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videregående skole og mellom det å leie og det å eie sykehusbygg. Hvis man velger å fordele
kapitaltilskudd etter hvor stor andel avskrivninger helseforetakene har, vil det innebære at
helseforetak som i utgangspunktet har mest kapital også får de høyeste bevilgningene til
investeringer. I Sogn og fjordane er det et faktum at den historiske arven fra Fylkeskommunalt
eierskap gir et stort antall bygningsmessig areal per innbygger. Det vil også være et større behov
for kapital knyttet til prehospitale tjenester og medisinsk teknisk utstyr enn ved andre foretak i
regionen.

I Helse Vest har man lagt som premiss at behovet for kapital er proporsjonalt med behovet for
spesialisthelsetjenester, at det er kapitalkostnader knyttet til de faktorene som forklarer
kostnadsvariasjon mellom sykehus, og at det er kapitalkostnader knyttet til struktur og forskning
mv med den konsekvens at kapitalinntekt fordeles etter det samme forholdet som de øvrige
inntektsrammene. I tillegg får helseforetak som har stor aktivitet knyttet til gjestepasienter
korrigert for dette. Det korrigeres imidlertid ikke for at det i et foretak som
spesialisthelsetjenesten i Sogn og Fjordane har et relativt sett større investeringsbehov knyttet til
å opprettholde politisk definerte strukturer.

Analyse av regnskapsnote 8

Type anleggsmiddel
Bygg

MTU
Transportmidler og annet
utstyr

— Regnskap 2011 Helse Førde

Restverdi av Balanseført verdi
kostpris 31.12.11

57 % 1050 MNOK

27 % 88,1 MNOK

34 % 55,6 MNOK

Kostpris
1841 MNOK

322,7 MNOK

165,3 MNOK

I regnskapsnote 8 i siste avlagte regnskap for Helse Førde fremgår det et betydelig etterslep når
det gjelder ulike kapitalelementer. Spesielt er restverdien for medisinsk teknisk utstyr(MTU) lav
med et nivå på 27 % av anskaffelseskost, det samme gjelder for annet utstyr hvor bla
ambulansebiler og pasientsenger vil inngå. Dette betyr at foretaket i for liten grad har klart å
reinvestere kapitalslitet. Hvis foretaket skal etablere en bærekraftig økonomi må man både klare å
opprettholde dagens verdier gjennom reinvesteringer, samt ta igjen investeringsetterslepet.
Dagens investeringsnivå klarer i stort å opprettholde dagens verdi på balansen knyttet til anlegg
men det er i økonomien for helseforetaket per i dag ikke økonomisk rom for å ta igjen deler av
investeringsetterslepet.

Hvis helseforetaket skal klare å gjennomføre en investeringsplan som tar igjen
investeringsetterslepet er det med foreslåtte inntektsramme behov for å realisere overskudd på
driftsbudsjettet, alternativt bli lånefinansiert, fra eier Helse Vest. De fleste regionale
helseforetakene har nå lagt til grunn at økning i investeringsevnen må skapes gjennom sparing
over driftsbudsjettene.

KS Sogn og Fjordane anbefaler at Helse Vest vurderer behovet for et fast skjønnstilskudd knyttet
til kapital. Dette vil sikre en forutsigbarhet i finansieringsgrunnlaget som ikke er til stede i dag hvor
det må søkes særskilt om lånefinansiering fra Helse Vest. Et slikt skjønnstilskudd bør det selvsagt
knyttes krav om overskudd til slik at det i sin helhet benyttes til å styrke investeringsevnen til
foretaket.

Når det gjelder omfordelingseffekten som er beregnet kommer Helse Førde ut med en positiv
omfordelingsvirkning på 40 MNOK, samme nivå for hva som per i dag er tillatt underskudd fra eier
Helse Vest. En kan vel legge til grunn at det nå blir stilt krav om balanse i det økonomiske
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opplegget for 2013. En videreutvikling av spesialisthelsetjenesten i Sogn og Fjordane må således
skje ved omprioriteringer innenfor dagens struktur, alternativt gjennom ytterligere
kostnadseffektivisering.

KS Sogn og Fjordane mener på bakgrunn av ovenstående at foreslått inntektsmodell ikke isolert
sett gir en bærekraftig økonomisk situasjon for spesialisthelsetjenestene i Sogn og Fjordane.
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