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Forslag til vedtak:  
1. Styret i Helse Stavanger slutter seg til den regionale arbeidsgruppens innstilling om 

å innføre ny revidert regional inntektsfordelingsmodell 
 

2. Styret i Helse Stavanger mener en modell for inntektsfordeling må være mest mulig 
objektiv og i minst mulig grad bruke skjønn. Styret i Helse Stavanger anbefaler at 
Helse Vest reduserer bruken av skjønnsmessige tilskudd. 

 
3. Styret i Helse Stavanger slutter seg til administrerende direktør sitt høringssvar til 

Helse Vest 
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Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 
Forslaget fra regionalt utvalg til ny regional inntektsfordelingsmodell er en klar 
forbedring. Forslaget til fordeling fremstår bedre underbygget og begrunnet enn dagens 
modell. Det har allikevel fortsatt vesentlige svakheter. Den største svakheten er den 
utstrakte bruken av de skjønnsmessige fordelingene utenfor modellen. Dette bør 
reduseres.  

 

Administrerende direktør anbefaler at styret sender vedlagt utkast til høringssvar til 
Helse Vest.   

 

 
  



 
 

3 

 

Høringssvar – Revidering av Inntektsfordelingsmodellen i Helse Vest – 2021 
 

Helse Stavanger mener revideringen av inntektsfordelingsmodellen i Helse Vest er en 
forbedring. Dagens modell har klare svakheter som delvis er korrigert i 2021-
revideringen. Nytt forslag til fordeling fremstår bedre underbygget og begrunnet enn 
dagens modell.  

 

Det er allikevel fortsatt lagt til grunn at befolkningen i Helse Stavanger får mindre 
penger per innbygger, korrigert for forskjeller i behov, sammenlignet med de andre 
helseforetakene (ref. tabell 8). 

Hovedårsaken er at det tildeles skjønnsmessige tilskudd og at historiske kostnader 
tillegges for stor vekt. Ved å legge så stor vekt på historiske forskjeller vil 
inntektsfordelingen bidra til å sementere den skjevfordelingen som er etablert i 
regionen. På bekostning av pasienter i opptaksområdet til Helse Stavanger får de tre 
andre helseforetakene tildelt midler gjennom: 

 

 vekting av historiske kostnader i kostnadskomponenten 
 skjønnsmessige tilskudd for ulike ulemper og funksjoner 

 
Kostnadskomponenten 
I rapporten står det at «Kostnadskomponenten skal sikre at helseforetakene får 
kompensert for uforskyldte merkostnader. Slike merkostnader kan skyldes forskjeller i 
pasientsammensetning, strukturelle forhold eller forhold knyttet til omfanget av andre 
lovpålagte oppgaver enn pasientbehandling». 
 
Helse Stavanger er enig i at foretak skal kompenseres for uforskyldte 
kostnadsforskjeller.  
I 2021-revideringen er det lagt til grunn den nasjonale modellen (NOU 2019:24), og det 
er gjort tilpasninger i form av endret vekting av LIS-komponenten. Det får den justerte 
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kostnadskomponenten til å bedre beskrive de regionale forhold. Helse Stavanger ser at 
dette kan være en fornuftig tilpasning som gjør den regionale modellen sterkere.     

 

Størrelsen på kostnadskomponenten bestemmes av den samlede forskjellen mellom de 
faktiske kostnadene og det som er antatt å være den uforskyldte merkostnaden. Det vil 
si at Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde får kompensert for alle de uforskyldte 
kostnadene som kan forklares gjennom modellen. I tillegg vektes faktisk kostnadsnivå 
inn med 25%.  

 
Helse Stavanger mener denne vektingen bidrar til å opprettholde en urettferdig 
skjevfordeling.  
 

Når modellen for kostnadsindeksen treffer så godt som denne gjør, bør det ikke være 
behov for å vekte inn faktisk kostnadsnivå. Det er allikevel slik at 2021-revideringen 
reduserer vekting av faktisk kostnadsnivå fra 50% til 25% og Helse Stavanger 
aksepterer arbeidsgruppens anbefaling.   

 

Skjønnsmessige tilskudd 
I tillegg til å bli kompensert for uforskyldte kostnader og en 25% vekting av faktisk 
kostnadsnivå, foreslår arbeidsgruppen at det skal gis ytterligere skjønnsmessige 
tilskudd til de samme helseforetakene, ref. kap 6.1. Det er vanskelig å finne objektive 
data som støtter denne anbefalingen. Helse Stavanger mener at de forhold som 
beskrives allerede er dekket av kostnadskomponenten. Helse Stavanger er dermed 
ikke enig i arbeidsgruppens anbefaling om å tildele ytterligere tilskudd.  
 
De skjønnsmessige tilskuddene til Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Førde, dekkes 
av midler som ellers hadde blitt fordelt til alle helseforetakene gjennom 
behovskomponenten. Dette er en systematisk forskjellsbehandling og er med på å 
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videreføre den faktiske kostnadsforskjellen mellom helseforetakene. Dette vil begrense 
Helse Stavanger sin mulighet til å tilby lik helsehjelp til befolkningen i opptaksområdet.  

 

Helse Stavanger ser og forstår at det er vanskelig å endre historiske tildelingsnivåer, 
men ber Helse Vest RHF om å i større grad vektlegge prinsippet om «Like ressurser for 
likt behov, justert for ufrivillige kostnader», og redusere bruken av skjønnsmessige 
tilskudd.  

 

Helse Stavanger mener en modell for inntektsfordeling må være mest mulig objektiv og 
i minst mulig grad bruke skjønn. 


