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Inntektsmodell - Høringsuttalelse fra Helse Stavanger HF 
 
Innledning 
Styret i Helse Stavanger HF fremmet i sak 84/16 et ønske til Helse Vest RHF om 
revidering av regionens inntektsmodell. Styret i Helse Vest RHF fattet i sak 007/17 
vedtak om å gjøre en revisjon av inntektsmodellen i regionen. Vedtaket avgrenset 
revisjonen til å gjelde kostnadskomponenten, gjestepasientoppgjør og utøving av skjønn. 
En viktig presisering var videre at behovskomponenten ikke skal oppdateres før det 
ligger klar en ny nasjonal inntektsmodell. 
 
Helse Stavanger HF hadde i utgangspunktet ønsket en noe mer omfattende revisjon av 
modellen enn det som ble lagt opp til i denne omgang. Foretaket har likevel forståelse 
for at man i denne runden hadde argumenter for å gjøre avgrensinger i revisjonen og er 
tilfreds med at foretakene i regionen fikk anledning til å fremme sine synspunkter 
knyttet til dagens modell og at det ble satt av god tid til å belyse disse. Dette gjennom 
både avgrensete faktabaserte analyser samt gjennom diskusjoner basert på erfaring og 
skjønn. 
 
Helse Stavanger HF er positiv til at arbeidsgruppen, basert på analyser, har klart å enes 
og anbefaler at finansiering av bruken av private rehabiliteringsinstitusjoner flyttes ut 
av RHFet og ned til de enkelte helseforetakene med den omfordeling det nødvendigvis 
vil medføre for helseforetakene. 
 
Konklusjon 
Helse Stavanger HF stiller seg bak felles notat og oppsummering og ser frem til ny 
nasjonal gjennomgang i nærmeste fremtid. 
 
Styret ønsker avslutningsvis å presisere at vi ber Helse Vest RHF arbeide aktivt for at det 
blir igangsatt et arbeid med en ny nasjonal modell som mål.  
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