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Høringsuttalelse til inntektsfordelingsmodellen i Helse Vest  

Styret ved Haraldsplass Diakonale Sykehus takker Helse Vest for involvering av sykehuset i 
arbeidet med revisjon av inntektsfordelingsmodellen i Helse Vest.  Vi oppfatter at 
prosjektrapporten har adressert sykehusets viktigste utfordringer og behovene, og at den gir 
en retning for å sikre likebehandling og forutsigbar finansiering av pasientbehandlingen på kort 
og lang sikt.  Med likebehandling forstår vi at sykehuset skal behandles på lik linje med de 
øvrige helseforetakene, inkludert særskilte tildelinger.  
 
Til grunn for vår vurdering er følgende: 
 
Kort sikt: 
 

1) Styret legger til grunn at det blir utarbeidet en forenklet og midlertidig modell for 
finansiering av Haraldsplass Diakonale Sykehus. Denne modellen må baseres på 
vekst innen HDS ansvarsområde og utvikles tidlig høst 2018. 

 
Vi imøteser her et snarlig initiativ, fra Helse Vest til sykehuset, om utvikling av en forenklet 
modell som kan legges til grunn for budsjettrammene for 2018.  Vi er kjent med at prosessen 
om rammene for neste år, er startet i Helse Vest og forventer at Haraldsplass Diakonale 
sykehus derfor snarlig blir involvert i dette arbeidet. 
 
Vi vil understreke viktigheten av at Helse Vest legger til rette for at Haraldsplass Diakonale 
Sykehus så snart som mulig kan starte forhandling om foreløpige budsjettrammer for 2018.  
 
 
Lang sikt: 
 

2) Styret til grunn at det ved neste revisjon av inntektsfordelingsmodellen i Helse Vest 
blir utredet hvorvidt Haraldsplass skal integreres fullt ut i modellen og at sykehuset 
involveres i dette arbeidet. 

 
 
 
Demografiske framskrivinger nylig gjort av SSB gir grunnlag til å forvente fortsatt svært høy 
vekst ved Haraldsplass Diakonale sykehus frem mot 2035. Dette grunnet sykehusets særtrekk 
med høy andel indremedisinske øyeblikkelig hjelp pasienter og høyere andel eldre innenfor vårt 
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befolkningsansvar. Styret er derfor tilfreds med at det i prosjektrapporten legges til grunn at det 
skal gjøres en særskilt vurdering av den årlige veksten ved sykehuset. 
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