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Innspill til statsbudsjettet for 2022
Innhaldet i brevet er i hovudsak felles for dei 4 helsereginane. Brevet er difor ikkje på
nynorsk.
I vedlegg 1 til foretaksprotokoll av 14. januar 2020 er det forutsatt at de regionale helseforetakene
skal gi innspill til statsbudsjett for 2022 innen 1. desember 2020.
De fire regionale helseforetakene har i fellesskap vurdert aktivitetsbehovet for 2022 innen
somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusmiddelbehandling (TSB).
I tillegg omhandler innspillet fra de regionale helseforetakene noen overordnede tema av
betydning for statsbudsjettet for 2022.
Styret i Helse Vest RHF behandlet innspillet 9. des. 2020, jf. styresak 137/20. På bakgrunn av
behandlingen i styret vil Helse Vest gi følgende innspill.
Innledning

Innspillet viser en beregning av forventet aktivitetsbehov, estimert vekst i legemiddelkostnader,
samt to forhold som vil være viktig for å realisere målene i Nasjonal helse- og sykehusplan
(NHSP).
Spesialisthelsetjenesten står overfor flere utfordringer i tiden fremover. Viktige utviklingsfaktorer
er at vi blir flere eldre samtidig som det blir færre og mer sentralisert lokaliserte yrkesaktive.
Figur 1 viser endringen i befolkningssammensetningen i Norge frem mot 2035 jf. Statistisk
sentralbyrås (SSBs) hovedalternativ for befolkningsframskriving av 2020.
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Figur 1 Befolkningstall for 2020 samt befolkningsframskriving av Norges befolkning etter aldersgrupper for 2022
og 2035

Selv om endringene mellom 2020 og 2022 ikke er betydelige, kan det likevel observeres en vekst i
andel eldre allerede fra 2022. Flere mennesker vil leve lengre og med flere kroniske sykdommer.
Spesialisthelsetjenesten blir hvert år bedre til å utrede, diagnostisere og tilby nye behandlingsmetoder. Dette gjør at både eksisterende og nye pasientgrupper kan få nye behandlingstilbud. I
NHSP legges det spesielt vekt på pasientgruppene skrøpelige eldre/pasienter med flere kroniske
lidelser, pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, samt barn og unge.
En av de større utfordringene til spesialisthelsetjenesten er tilgangen på kvalifisert personell. Et
sentralt spørsmål de kommende årene vil være hvordan man på en bærekraftig måte kan møte
det økte behovet for spesialisthelsetjenester.
NHSP peker på disse utfordringene og spesifiserer 12 områder med tiltak for hvordan
helsetjenesten skal håndtere veksten, ved blant annet nye arbeidsformer. På tross av at flere av
tiltakene i NHSP er samstemt med utviklingsplanene i helseforetakene og de regionale
helseforetakene, forventes det at implementering av tiltakene vil ta lenger tid enn forutsatt. Dette
skyldes i all hovedsak håndtering av den pågående covid-19 pandemien, som sannsynligvis vil
føre til at effektene realiseres senere og i liten grad vil kunne hentes ut i 2022. Samtidig har den
pågående covid-19 pandemien understreket behovet for raskere implementering av flere av
tiltakene i NHSP, og det må sannsynligvis forventes økte kostnader før man realiserer gevinster av
tiltakene.
Estimert aktivitetsbehov 2022

I beregningene som er gjort er det sett bort fra den eventuelle påvirkning covid-19 har på
spesialisthelsetjenesten. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til situasjonen i 2021.
Konsekvenser av driftssituasjonen i 2020 og 2021 vil potensielt ha betydning for
aktivitetsbehovet i 2022, jf. revidert innspill til statsbudsjettet for 2021.
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Demografisk framskrivning
Når man framskriver antall pasienter som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten tas det
utgangspunkt i antall pasienter per alderskategori og kjønn ved utgangen av et år, for så å gange
opp med endringen i befolkningen i den aktuelle gruppen frem mot året det framskrives til. For å
beregne veksten i DRG-poeng som følge av demografi, benyttes snitt DRG-poeng per pasient per
aldersgruppe i 2019 og ganges opp med endringen i antall pasienter.
Når denne metoden benyttes med utgangspunkt i 2019 gir det en forventet økning i antall DRGpoeng fra 2021 til 2022 på 1,4 prosent som vist i tabell under.

Tabell 1: Demografisk framskrivning av DRG-poeng

Forventet vekst utover demografi
Som nevnt innledningsvis, øker antallet pasienter med flere samtidige sykdommer med en
aldrende befolkningen. Disse pasientene har et større behov for helsetjenester. Tabell 2 viser at
det i perioden 2016 - 2019 var en vekst i antall pasienter uten kronisk sykdom på 1,2 prosent.
Veksten for pasienter med en kronisk sykdom var 9,4 prosent, mens den for pasienter med to eller
flere kroniske sykdommer var på 5,6 prosent.

Tabell 2 Antall individer og antall kontakter for pasienter uten kronisk sykdom, pasienter med én kronisk sykdom og
pasienter med to eller flere kroniske sykdommer. Årlige endringer 2016-2019

Tabell 3 viser gjennomsnittlig antall konsultasjoner per pasient for de tre kategoriene pasienter. I
2019 hadde pasienter uten kronisk sykdom i gjennomsnitt 2,7 kontakter med
spesialisthelsetjenesten, mens pasienter med en kronisk sykdom i gjennomsnitt hadde 5,1
kontakter. Pasienter med to eller flere kroniske sykdommer hadde i gjennomsnitt 9,8 kontakter.
Den årlige endringen i antall kontakter per pasient er størst for pasienter med to eller flere
kroniske sykdommer.
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Tabell 3 Gjennomsnittlig antall kontakter med spesialisthelsetjenesten pr pasient pr år for pasienter uten kronisk
sykdom, pasienter med én kronisk sykdom og pasienter med to eller flere kroniske sykdommer. Årlige endringer
2016-2019

Figur 2 viser en framskrivning av utviklingen i antall individer som er i kontakt med somatiske
sykehus-funksjoner med og uten kroniske sykdommer, utviklingen er definert med Elixhauser
komorbiditetsindeks.

Figur 2 Fremskrevet utvikling i antall pasienter i spesialisthelsetjenesten for pasienter med og uten kroniske
sykdommer, 2019 -2030

Figuren viser at det er en større vekst i pasienter med kronisk sykdom, og særlig for pasienter
som har flere kroniske sykdommer samtidig. Som vist i tabell 3 har disse pasientgruppene en
høyere kontakthyppighet med spesialisthelsetjenesten enn øvrige pasienter. Den gjennomsnittlige
årlige økningen i kontakter for pasienter uten definert kronisk sykdom er i perioden 2016-2019
på 0,4 prosent. Tilsvarende økning for pasienter med to eller flere kroniske sykdommer er på 1,4
prosent.
I tabell 4 er forskyvningen i pasientgruppene basert på utviklingen fra 2016 innarbeidet i tillegg
til den rene demografiske veksten. Denne effekten inkluderer således både effekten av
demografiske endringer og effekten av at en større andel pasienter har flere kroniske sykdommer
samtidig som medfører økt kompleksitet i diagnostikk og behandling.
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Det samlede behovet for aktivitetsvekst i 2022 er beregnet til 2,1 prosent.
Pasienter uten definert kronisk sykdom
År
Individer

Kontakter

Kontakter
per individ

DRGpoeng

Pasienter med én kronisk sykdom
DRG-poeng
per kontakt

Individer

Kontakter

Pasienter med to eller flere kroniske sykdommer

Kontakter
DRG-poeng
DRG-poeng
per individ
per kontakt

Individer

Kontakter

Kontakter
per individ

DRGpoeng

DRG-poeng
per kontakt

2016

1 426 399

3 812 666

2,7

358 662

1 831 061

5,1

155 608

1 460 075

9,4

2017

1 433 421

3 854 638

2,7

371 157

1 894 051

5,1

158 786

1 512 227

9,5

2018

1 432 292

3 840 798

2,7

385 016

1 959 170

5,1

162 048

1 552 954

9,6

2019

1 442 893

3 898 316

2,7

599 928

0,15

392 424

2 011 487

5,1

385 234

0,19

164 362

1 604 771

9,8

578 741

0,36

2020

1 454 698

3 944 318

2,7

607 007

0,15

398 427

2 045 014

5,1

391 655

0,19

168 030

1 662 500

9,9

599 561

0,36

2021

1 462 519

3 965 524

2,7

610 270

0,15

403 896

2 073 084

5,1

397 031

0,19

171 729

1 699 096

9,9

612 759

0,36

2022

1 470 552

4 001 619

2,7

615 825

0,15

409 403

2 104 186

5,1

402 987

0,19

175 505

1 759 649

10,0

634 596

0,36

År
2021
2022

Sum DRG
1 620 060
1 653 409
33 349
2,1 %

Endring

Tabell 4: Beregnet aktivitetsbehov

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

En tilsvarende framskrivning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
(TSB), som for somatikk er mindre meningsfull. Dette skyldes at aktiviteten fordeler seg over en
bredere aldersfordeling, og at veksten i disse aldersgruppene ikke er like stor som for personer
over 65 år.1 For særlig barn og unge (BUP) og TSB, vil forskjeller i organisering (blant annet
døgnbehandling) og ulikt tilbud i basistjenester kunne påvirke en framskrivning negativt
(framskriver kun eksisterende populasjon). Dersom en tjeneste ikke eksisterer vil den ikke bli
framskrevet med mindre man ser hen til befolkningens eventuelle udekkede behov.
Det er samtidig et tydelig politisk mål om at psykisk helsevern og TSB skal prioriteres. NHSP
adresser både kvalitetsløft og bedre samhandling på tvers av forvaltningsnivåene for disse
gruppene.
Gjennom et nasjonalt prosjekt om framskrivning av helsetjenester for psykisk helsevern og TSB,
har Folkehelseinstituttet (FHI) tilrettelagt estimater for prevalens av ulike psykiske lidelser fra
Global Burden of Disease (GBD). Figur 3 viser estimert prevalens (rød linje) i antall tusen
personer per tilstandsgruppe i Norge per år, samt antall i behandling i spesialisthelsetjenesten
(svart linje) for perioden 2016-2019.
Figuren viser for eksempel at 60 prosent av personer med schizofreni (jf. estimert prevalens) er til
behandling i spesialisthelsetjenesten. Oversikten viser videre at det for angstlidelser og
depressive lidelser er et større gap mellom hvor mye som behandles i spesialisthelsetjenesten og
hva som er estimert prevalens i Norge. For angstlidelser er det for eksempel estimert prevalens i
befolkningen på i overkant av 300 000, mens 75 000 er til behandling i spesialisthelsetjenesten.
Det er ikke slik at hele dette gapet skal dekkes av spesialisthelsetjenesten, og flere av disse
pasienten får sannsynligvis god oppfølgning i primærhelsetjenesten. Det er samtidig slik at 60
prosent av uførhet for personer under 40 år er begrunnet med psykiske lidelser og 25 prosent
med angstlidelser. En studie utført av Øverland og kolleger viser at 32 prosent av unge uføre for
psykiske lidelser ikke hadde mottatt behandling2. Det er således behov for at
spesialisthelsetjenesten øker behandlingskapasiteten innen psykisk helsevern og TSB.
1

Det pågår et nasjonalt arbeid om kostnad per pasient i psykisk helsevern og TSB, som potensielt vil kunne benyttes
når opplysninger om døgnbehandling foreligger.
2
Overland, S., Glozier, N., Krokstad, S. & Mykletun, A. (2007). Undertreatment before the award of a disability
pension for mental illness: The HUNT Study. Psychiatric Services, 58(11), 1479–1482.
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Figur 3 Forholdet mellom estimert prevalens og behandling i spesialisthelsetjenesten i perioden 2016-2019 for
utvalgte tilstandsgrupper i psykisk helsevern og TSB

For å bidra til en styrking av psykisk helsevern og en vekst større en somatikk settes
aktivitetsforutsetningene til 2,2 prosent. Ettersom det fortsatt er behov for å styrke basistilbudet
for TSB anbefales aktivitetsvekst tilsvarende 2,3 prosent.
Legemidler

Finansieringsansvaret for en rekke legemidler er overført fra folketrygden til de regionale
helseforetakene i perioden 2006-2020. Veksten i legemiddelkostnadene har i perioden vært betydelig
og kostnadsrisiko gjør at legemiddelkostnadene bør kompenseres særskilt.
Helsedirektoratets rapport IS-2874, «Kostnader til legemidler i helseforetak i perioden 2008 – 2018»
viser en kostnadsvekst på 32 prosent i perioden justert for endring i finansieringsansvar. Fra 2015 har
det vært en gjennomsnittlig årlig økning på 3,3 prosent som legges til grunn for en forventet årlig økning
fram til 2022.
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Estimerte legemiddelkostnader i 2022
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Figur 4 Estimert legemiddelkostnader framskrevet til 2022.

Gitt forutsetningene beskrevet over vil den årlige kostnadsveksten på 3,3 prosent utgjøre i overkant av
360 millioner kroner inkl. mva. fra 2021 til 2022. Estimert kostnadsvekst på legemidlene fra 2021 til
2022 forventes å utgjøre om lag 0,34 prosent av de totale kostnadene innen somatikk i 2022.
Om marginalkostnad

Spesialisthelsetjenesten vil i årene fremover stå ovenfor en situasjon med vekst som følge av den
demografiske utviklingen. Dette vil kreve investeringer i utstyr, personell, teknologi og annen
infrastruktur. Nasjonal helse- og sykehusplan og de regionale utviklingsplanene har tiltak for å sikre en
bærekraftig utvikling, som på kort sikt vil kreve investeringer før gevinstene kan realiseres. I 2022 vil
spesialisthelsetjenesten være i en situasjon med større investeringer og kostnader i en tidlig fase av
omstillingen.
De årlige tildelingene til spesialisthelsetjenesten gis i forhold til forventet aktivitetsvekst, og det
forutsettes at veksten lar seg gjennomføre innenfor 80 prosent marginalkostnad. I tillegg belastes
sektoren med et trekk for effektivisering og avbyråkratisering, samt at det tilføres nye oppgaver uten
finansiering. Over tid gir dette strammere økonomiske rammer, og begrenset handlingsrom til å
gjennomføre nødvendige langsiktige omstillingstiltak.
I et langsiktig perspektiv er det sentralt at det i de årlige tildelingene til spesialisthelsetjenesten både tas
høyde for å imøtekomme et kortsiktig aktivitetsvekstbehov, samtidig som det må være tilstrekkelig
handlingsrom til å gjennomføre nødvendige omstillingstiltak for å møte de langsiktige utfordringene. De
økonomiske rammene må ta høyde for at det er nødvendig med omstilling gjennom økt satsning på
teknologi, kompetanse og rekruttering, samt at det må legges til rette for handlingsrom til investeringer
i bygg og utstyr.
I perioden har det vært en betydelig omstilling, som vist i figurene under, med reduksjon i
sengekapasitet og vekst i poliklinisk behandling. Fra 2015 til 2019 er sengekapasiteten i
spesialisthelsetjenesten redusert med 5 prosent samtidig som antall liggedøgn er redusert. Antall
polikliniske konsultasjoner, eksklusive avtalespesialister, har i samme periode økt med 9 prosent.

Side 7 av 10

16 600
16 400

100 %
86 %

87 %

86 %

86 %

86 %

80 %

16 200

Polikliniske konsultasjoner

90 %

70 %

6 300 000

6 200 000

16 000

60 %

6 100 000

15 800

50 %

6 000 000

15 600

40 %

5 900 000

30 %

5 800 000

20 %

5 700 000

15 200

10 %

5 600 000

15 000

0%

15 400

2015

2016

2017

Belegg (høyre akse)

2018
Senger SSB

2019

5 500 000
5 400 000
2015

2016

2017

2018

2019

Figur 5 Reduksjon i sengekapasitet og vekst i antall polikliniske konsultasjoner fra 2015 til 2019

Oppsummert

For somatiske spesialisthelsetjenester er det beregnet et behov for aktivitetsvekst fra 2021 til 2022 på
2,1 prosent.
For psykisk helsevern anbefales det en aktivitetsvekst på 2,2 prosent for å styrke tilbudet målt både i
antall pasienter som behandles og i økt kvalitet i tjenestene. For TSB er det behov for å styrke
basistjenestene og det anbefales at det legges til rette for en aktivitetsvekst på 2,3 prosent fra 2021 til
2022.
Det er estimert en vekst i legemiddelkostnadene på 3,3 prosent, noe som utgjør i overkant av 360
millioner inkl. mva. Veksten i legemiddelkostnadene har de senere år vært høyere enn ordinær
deflatorjustering.
De økonomiske rammene må ta høyde for at det er nødvendig med omstilling gjennom økt satsning på
teknologi, kompetanse og rekruttering, samt at det må sikres handlingsrom til investeringer i bygg og
utstyr. Dette kan på sikt ikke realiseres under dagens bevilgningsregime, hvor det forutsettes at
behovsveksten kan håndteres innenfor 80 prosent marginalkostnad. Behovsveksten må reflekteres fullt
ut i bevilgningene.
Vedlegg
Metode
Tallgrunnlaget som er benyttet i dette notatet er data fra Norsk pasientregister (NPR) for perioden
2016-2019. Framskrivinger er basert på SSBs hovedalternativ for befolkningsvekst i Norge av 2020 med
2019-rater for fem-årige aldersgrupper og kjønn. Effekt av demografi er beregnet med framskrevet rate
av DRG-poeng 2019.
Effekt av behov utover demografi er beregnet med:
((framskrevet antall pasienter med ulike sammensetninger av sykdommer*(antall kontakter per individ
per år*prosentendring i antall kontakter siste 4 år)*snitt DRG-poeng per kontakt 2019 per
sammensetning av sykdommer)).
Det benyttes Elixhauser komorbiditetsindeks på hovedtilstand og opplysninger om opptil 15 bidiagnoser per pasient per år for segmentering av pasientpopulasjon i tre grupper. ICD-10 koder for
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Elixhauser er hentet fra Quan et al.3 og vekting er hentet fra Moore et al.4. Se vedlegg A for utdypende
informasjon.

Vedlegg A: Sykdomsgrupper med tilhørende vekting

Vennlig hilsen
Inger Cathrine Bryne
Adm. direktør
Hans Kristian Stenby
spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

3

Quan, H. et al., Coding Algorithms for Defining Comorbidities in ICD-9-CM and ICD-10 Administrative Data (2005).
Medical care, 43
4
https://cran.r-project.org/web/packages/comorbidity/vignettes/comorbidityscores.html
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