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Budsjettgrunnlag ISF og poliklinikk 2016 
 
Med forbehold om Stortingets behandling av Prop. 1 S (2015-2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-
2016) gir vi nedenfor en oversikt over budsjettgrunnlaget for kap. 732, postene 76 og 77.  
Informasjonen nedenfor er oppdatert ihht til budsjettavtalen i Stortinget. Endelig 
budsjettgrunnlag vil framgå i oppdragsdokument 2016.  
 
Kap. 732 post 76 Innsatsstyrt finansiering 
For 2016 foreslås det bevilget 31 598,2 mill. kroner. Budsjettet legger til rette for et aktivitetsnivå i 
2016 som ligger om lag 1,8 pst. over anslått nivå for 2015 basert på aktivitet per første tertial 2015. 
Anslaget inkluderer midler til fritt behandlingsvalg. 
  
Enhetsprisen for antall DRG-poeng i oppdragsdokumentet foreslås satt til 42 081 kroner. En 
enhetspris på 42 081 kroner tilsvarer en underregulering av enhetsprisen med 0,5 pst. i 2016. Dersom 
omfanget av endret registreringspraksis i ettertid avviker fra det som er lagt til grunn i enhetsprisen, 
vil dette på vanlig måte bli håndtert i forbindelse med den endelige avregningen for 2016. 
Enhetsprisen er redusert med 0,7 pst. som følge av redusert bevilgning på 207,8 mill. kroner under 
denne posten knyttet til avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Dette innebærer at 
bevilgningen samlet sett er prisomregnet med (2,7 – 0,7 =) 2,0 pst.  
 
Prognosen for 2015 tilsier et økt bevilgningsbehov på ISF på 662,4 mill. kroner for å kunne videreføre 
antatt aktivitetsnivå i 2015 i 2016-budsjettet. Fra 2015 er systemet med styringsmål i antall DRG-
poeng i de årlige budsjettene avviklet. Ved å gå bort fra dagens system med aktivitetsstyring legges 
det til rette for at sykehusene kan møte økt konkurranse gjennom å øke aktiviteten der det er kapasitet 
og økonomi til dette. Økt aktivitet utover antall DRG-poeng budsjettforslaget gir rom for, må dekkes 
av ISF alene.  
 
Det er budsjettert med om lag 4 500 flere DRG-poeng (94 mill. kroner) i budsjettforslaget til somatisk 
aktivitet i fritt behandlingsvalg. Disse DRG-poengene inngår i antall DRG-poeng i tabellen. Det er 
videre budsjettert med om lag 5 200 flere DRG-poeng (109,1 mill. kroner) som følge av at det 
innføres poliklinisk ISF-finansiering for flere typer helsepersonell  fra 2016.    
 
Budsjett 2016 (i DRG-poeng og tusen kroner) 

  Helse Sør-Øst Helse Vest 
Helse Midt-

Norge Helse Nord Sum 

Antall DRG-poeng  
              831 868  

 
          309 230  

 

              215 
318  

 
              145 370  

 

             1 501 
785  

 

Sum aktivitetsbasert finansiering 
(1000 kroner) 

        17 502 847  
 

 
       6 506 319  

 
          4 530 376 

 
          3 058 637  

 

 
          31 598 179  

 
 
Kap. 732 post 77 Poliklinisk virksomhet mv.  
Budsjettet legger til rette for en vekst på 9 pst. utover anslått nivå i 2015 basert på regnskapstall fra 
januar-mai 2015. Takstene eksklusive laboratorie- og radiologitjenester prisomregnes med 2,7 pst. og 
hensyntatt avbyråkratiseringsreformen på (0,5 + 0,1 + 0,1=) 0,7 pst, blir endringen 2,0 pst. For å 
stimulere til økt effektivisering er refusjonstakstene for laboratorie- og radiologitjenester 
underregulert tilsvarende 1 pst. eller 21 mill. kroner. Prisjusteringen for  laboratorie- og 
radiologitjenester blir således (2,7-0,7-1=) 1 pst. 
 
 
Budsjett 2016 (i tusen kroner): 

 
Helse Sør-Øst Helse Vest 

Helse Midt-
Norge Helse Nord Sum 

Polikliniske refusjoner (1000 
kroner) 

2 231 511 821 491 608 966 420 963 4 082 931 
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