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Oppsummering av kvalitetssikringsarbeidet med inntektsmodellen i Helse Sør-Øst RHF 
Dette notatet redegjør kort for oppsummering av kvalitetssikringsarbeidet med inntekts-
modellen i Helse Sør-Øst. I tillegg til dette kvalitetssikringsarbeidet er oppsummeringen 
preget av undertegnedes erfaring med utvikling av inntektsmodeller i både gamle Helse Øst 
RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF. Disse helseregionene organiserte arbeidet med 
utvikling av inntektsmodell som et prosjekt hvor undertegnede var innleid som ekstern 
prosjektleder og eksternt prosjektmedlem. Det er vår erfaring at utvikling av inntektsmodeller 
tar tid, gjerne flere år.  
 
Det er vårt syn at Helse Sør-Øst er kommet godt i gang med å utvikle en felles inntektsmodell 
for bruk i årene framover. Spesielt er det samlet inn mye relevant data. Disse dataene virker 
også å være relativt godt organisert og kvalitetssikret.  
 
Modellen, slik den nå foreligger, består av en kombinasjon av funksjonsbudsjetter og en 
kriteriebasert modell for fordeling av størsteparten av midlene til somatisk virksomhet. Vårt 
oppdrag har vært knyttet til kvalitetssikring av den kriteriebaserte modellen.  
 
Den kriteriebaserte modellen består av fire komponenter: 
 Behovskomponent som kompenserer helseforetakene for variasjoner i behovsrelaterte 

forhold som alderssammensetningen og innslag av sosioøkonomiske kjennetegn i 
opptaksområdet.  

 Kostnadskomponent som kompenserer for variasjoner i kostnadsmessige forhold 
knyttet til strukturulemper, forskning, undervisning, særlig kostnadskrevende pasienter 
og funksjons- og oppgavefordeling. 

 Gjestepasientkomponent som korrigerer sykehusenes inntekter for behandling av 
gjestepasienter bosatt i helse Sør-Øst.  

 Aktivitetskomponent som tilfører sykehusene ressurser på grunnlag av DRG-aktivitet.  
 
Denne oppbygningen samsvarer med modellene som nå er i bruk i Helse Nord og Helse Vest. 
Så vidt vi kan se er oppbygningen av de ulike komponentene kompetent gjennomført, selv om 
det i noen delkomponenter er rom for forbedringer. Eksempelvis er komponenten reisetid i 
kostnadskomponenten knyttet opp til DRG-produksjon, og ikke antall pasientopphold.  
 
Erfaringen med inntektsmodellarbeid i andre regioner har vist at det særlig er sammensetning 
og vekting av de ulike komponentene som skaper utfordringer. I særdeleshet gjelder dette 
forholdet mellom kostnads- og gjestepasientkomponenten. Denne problemstillingen er 
relevant for Helse Sør-Øst. Spesielt siden funksjonsfordeling i Oslo-området gjør at størrelsen 
på gjestepasientstrømmene er store.  
 
Kvalitetssikringsarbeidet har avdekket nye problemstiller utover hva vi har erfart i andre 
regioner. Disse problemstillingene er knyttet både til eksisterende HF-struktur, men også til 
fusjonen mellom Helse Sør og Helse Øst.  
 
Vi vil trekke fram følgende punkter som spesielt krevende: 



 
1. Å etablere et presist sammenligningsgrunnlag for hva HF-ene fikk i bevilgning til å dekke 

tilsvarende tjenester i 2008. 
 
Det er betydelig usikkerhet knyttet til sammenligningsgrunnlaget, dvs. det historiske nivået en 
ny fordeling skal sammenlignes mot. Denne sammenligningen er bestemmende for hvilke 
endringer mellom foretak som følger av modellen. Usikkerheten knyttet til sammenlignings-
grunnlaget er en følge av at tidligere Helse Sør og tidligere Helse Øst benyttet ulike teknikker 
for å fordele inntektene mellom foretakene i regionen. Det er vårt syn at usikkerhet rundt 
sammenligningsgrunnlaget er en mulig forklaring på de til dels store omfordelingsvirkningene 
som modellen foreviser.  
 
2. Manglende tenkning i hvilken grad modellen bidrar til at Helse Sør-Øst når overordnede 

mål. Prinsipper og avveininger må innarbeides. 
 
Det er i liten grad drøftet og bygd inn avveininger i modellen som sikrer at inntektsmodellen 
knyttes opp til de mål og strategier man ønsker modellen skal understøtte. Eksempelvis er det 
ikke bygd inn mekanismer som bidrar til at faktisk forbruk av spesialisthelsetjenester i de 
ulike HF-områdene konvergerer mot forventet behov. På samme måte er det usikkerhet om 
gjestepasientoppgjøret er innrettet slik at ønsket funksjonsfordeling understøttes.  
 
3. Forholdet mellom egenproduksjon – gjestepasienter 
 
Den kriteriebaserte modellen for fordeling av inntekter er befolkningsbasert. Dvs. at modellen 
fordeler inntekter basert på kjennetegn ved befolkningen i de ulike HF-områdene. En slik 
modell møter særskilte utfordringer når ønsket funksjonsfordeling innebærer at andelen 
gjestepasienter som behandles er høy. I særlig grad gjelder dette foretakene i Oslo-området. 
To av foretakene, Rikshospitalet HF og Sunnaas sykehus HF, er heller ikke tildelt 
opptaktsområde.  
 
Det vil være krevende å implementere en ny kriteriebasert inntektsmodell før ny struktur i 
hovedstaden er avklar, og en kan simulere framtidige endringer i inntektsutviklingen for de 
helseforetak/sykehusområder hvor opptaksområdet endres. 

 
4. Behovskomponenten. Effekt av Magnussenutvalget 
 
Det er lagt til grunn at behovskriteriene fra Magnussenutvalgets arbeid skal innarbeides i 
inntektsmodellen. Disse kriteriene er basert på nasjonale datasett, og man har ingen garanti for 
at dette settet med behovskriterier er velegnet til å fange opp variasjonen innad i Helse Sør-
Øst. Eksempelvis er det bestem at klimakriteriet ikke skal tillegges vekt, men det er ikke 
analysert om andre variabler kan forklare forventet behov i Helse Sør-Øst. Siden noen 
helseforetaksområder er små vil utslagene av variasjon få store effekter.  
 
Konklusjon  
Vår konklusjon er at Helse Sør-Øst har kommet et godt stykke på vei mot å utvikle en 
kriteriebasert inntektsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester. Det er imidlertid betydelig 
usikkerhet knyttet til om den modellen som er utviklet faktisk fordeler inntekter på en riktig 
måte, og om den understøtter Helse Sør-Øst sine mål og strategier. Vår anbefaling er at Helse 
Sør-Øst ikke fullt ut implementerer inntektsmodellen slik den nå foreligger for inntektsåret 
2009.  


