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SAK NR 024-2012 

OPPDATERING OG VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-
ØST 

 
Forslag til vedtak: 

 
1. Målet med utvikling av en kriteriebasert inntektsmodell for Helse Sør-Øst er å fordele 

inntekter til sykehusområdene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester 
som er tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige 
kostnadsmessige forutsetninger. 
 

2. Styret presiserer at fordeling av inntekter ved bruk av kriteriebasert modell må ses i 
sammenheng med andre økonomiske virkemidler. De særlige utfordringer 
implementering av inntektsmodellen kan få for enkelte sykehusområder, håndteres i 
forbindelse med økonomisk langtidsplan og de årlige budsjetter.  
 

3. Styret slutter seg til de anbefalte forslag til justeringer og tillegg til inntektsmodellen i 
Helse Sør-Øst, slik det framgår av denne saken. Dette innebærer følgende:  

- Abonnementsprisen for spesialiserte tjenester endres. 
- Det etableres et nytt abonnement for polikliniske tjenester innen somatikk ved 

Oslo sykehusområde for øvrige sykehusområder. 
- Poliklinisk strålebehandling gis en sats på 100 % av ISF i 

gjestepasientoppgjøret. 
- Kostnadskompensasjonen i modellen for psykisk helsevern knyttet til lange 

reiseavstander innen sykehusområdene endres. 
- I kostnadskomponenten for somatikk synliggjøres finansiering av 

utdanningsoppgavene for medisinerstudenter og høgskolestudenter. 
 

4. Innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, endres tidligere 
vedtatt implementeringstakt for modellen slik at omfordelingene innfases over i alt 5 
år, med 10 % i 2013, og det resterende i årene 2014-2016. 
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5. Det gjøres en gjennomgang av Sørlandet sykehusområdes bruk av lands- og 

regionsfunksjoner for å sikre at befolkningens behov er ivaretatt og for å vurdere riktig 
nivå på abonnement på disse tjenestene. 
 

6. Arbeidet med inntektsmodellen knyttet til prehospitale tjenester sluttføres slik at dette 
kan vurderes implementert fra 2013. Dette vil bli avklart i forbindelse med 
behandlingen av budsjett 2013. 

 
 
 
 
 
 
Oslo, 12. april 2012 
 
 
 
Bente Mikkelsen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 

 
Denne saken er en oppfølging av sak 022- 2011 Inntektsmodell for Helse Sør-Øst, hvor styret la til 
grunn at innfasingen av inntektsmodellen fortsettes og fullføres. Vedtakene i samme sak ga også 
administrerende direktør føringer for det videre utviklingsarbeidet med den regionale inntektsmodellen. 
Denne styresaken legger frem resultatet av utviklingsarbeidet til beslutning. 
 
Målet med utvikling av en kriteriebasert inntektsmodell for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til 
sykehusområdene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens 
ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. Modellen i Helse Sør-Øst 
bygger i stor grad på det arbeidet som ble gjort i tilknytning til det nasjonale arbeidet med inntektsmodell, 
det såkalte Magnussen-utvalget. Det er i perioden 2008-2012 gjort et betydelig videreutviklingsarbeid i 
Helse Sør-Øst. 
 
Helseforetakene i Helse Sør-Øst og de private ideelle sykehusene tildeles som en konsekvens av 
inntektsmodellen en basisramme. Denne er ikke fordelt mellom tjenesteområder, og heller ikke mellom 
drift og kapital. Det er opp til helseforetakene og sykehusene selv å prioritere midler mellom drift og 
investering, samt til de ulike tjenesteområdene. Dette må gjøres ut fra egne vurderinger av de lokale 
forhold, som organisering og produktivitet, faglige prioriteringer, aktivitetskrav og føringer som gis i 
Oppdrag- og bestillerdokumentene fra det regionale helseforetaket.  
 
Arbeidet med inntektsmodellen ble startet i 2008, og det første prosjektet som ble gjennomført leverte 
rapport om inntektsmodell for somatikk våren 2009. Implementering av de økonomiske effektene av 
inntektsmodellen ble startet fra budsjett 2010. Modellen er siden utvidet med komponenter for psykisk 
helsevern i 2010 og TSB i 2011, samt at avregning for bruk av private tjenester anskaffet av Helse Sør-
Øst RHF er fullt ut inkludert i somatikk fra 2011. En særlig utfordring i arbeidet med 
inntektsmodellen har vært, og er, den særstilling som Oslo sykehusområde har, særlig gjennom Oslo 
universitetssykehus HF. Oslo sykehusområde fordeler sin kapasitet innen somatisk pasientbehandling 
mellom lokal- og områdebaserte tjenester hovedsakelig for egen befolkning, regionfunksjoner for alle 
innbyggere i regionen og landsfunksjoner for alle innbyggere i landet. I tillegg utfører Oslo 
universitetssykehus HF en betydelig del av forskningen som gjøres i regionen. Riktig og tilstrekkelig 
finansiering av Oslo sykehusområde er således et viktig hensyn i inntektsfordelingen for å sikre at Helse 
Sør-Øst RHF ivaretar sitt ”sørge for”-ansvar, i tillegg til å oppnå sentrale strategiske mål som økt 
forskningsaktivitet og et fremragende og internasjonalt konkurransedyktig behandlingstilbud. 
 
Likeledes er det viktig å sikre en riktig inntektsfordeling til alle sykehusområdene for å kunne levere 
tjenester i forhold til befolkningens behov i tråd med beslutningene i plan for strategisk utvikling – 
omstillingsprogrammet for Helse Sør-Øst 2008-2020 og spesielt i forhold til styresak 108/2008 hvor 
det legges til grunn at alt som kan desentraliseres skal desentraliseres mens bare det som må sentraliseres 
skal sentraliseres. 
 
I budsjett for 2012 er inntekter knyttet til somatikk, psykisk helsevern og TSB fordelt gjennom 
inntektsmodellen, samt at kapitalinntekter og inntekter til dekning av økte pensjonskostnader som følge 
av endrede beregningsforutsetninger følger fordelingslogikken i inntektsmodellen. I perioden 2009 – 2012 
er 100 % av de beregnede økonomiske effektene innen somatikk gjennomført, 55 % av effektene innen 
psykisk helsevern og 10 % av effektene innen TSB, samt 10 % av de beregnede effektene av fordeling av 
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kapitalinntekter og inntekter til dekning av økte pensjonskostnader som følge av endrede 
beregningsforutsetninger.  
 
Denne saken gjennomgår beslutninger og historikk i forhold til arbeidet med inntektsmodellen, effekten av 
årlig oppdatering av demografisk informasjon og resultatet av det utviklingsarbeidet med modellen i tråd 
med styrevedtak i sak 022/2011.   
 
I tråd med intensjonen skal befolkningstall, sosiale kriterier, aktivitetsdata (grunndata) oppdateres årlig 
slik at inntektene reguleres i tråd med demografiske endringer i befolkningen og derved sikre at 
befolkningens behov kan dekkes. Oppdateringen har gitt til dels betydelige omfordelinger bl.a. på grunn av 
større demografiske endringer og mer presis demografisk informasjon i forhold til de effekter som ble 
beregnet i forbindelse med budsjett 2012 og ØLP 2012 - 2015. 
 
Det er gjennomført et omfattende prosjektarbeid gjennom store deler av 2011 og 2012 på grunnlag av 
vedtakene styret gjorde i sak 22/2011 (ref vedlegg 1). Arbeidet har vært prosjektorganisert og ledet av 
professor Oddvar Kaarbøe fra Universitetet i Bergen og professor Terje P. Hagen fra Universitetet i Oslo. 
Alle sykehusområdene har vært invitert til å delta i arbeidsgrupper og prosjektgruppe med kompetanse 
innen økonomi og medisin og helsefag. I tillegg har konserntillitsvalgte og brukerrepresentanter vært 
representert. Dette arbeidet har kvalitetssikret tidligere arbeid og bekreftet modellforutsetninger og – 
resonnementer som tidligere er lagt til grunn, og har ikke frembrakt ny kunnskap som indikerer vesentlige 
metodiske eller prinsipielle svakheter.  
 
Det har imidlertid på bakgrunn av oppdaterte datakilder og nye vurderinger, vist seg at det vil være riktig 
med justeringer av enkelte forhold. Dette gjelder abonnementsprisen for lands- og regionfunksjoner og 
beregning av kompensasjon for reiseavstand innen psykisk helsevern.  
 
Selv om det ikke er gitt full tilslutning til alle konklusjoner i prosjektrapporten, er det likevel 
administrerende direktørs vurdering at det arbeidet som er gjort og de forslag til justeringer av 
inntektsmodellen innen somatikk og psykisk helsevern, samt justering av implementeringstakten for TSB- 
modellen som fremkommer i denne saken, er godt underbygget og er forankret i foretaksgruppen. 
Administrerende direktør foreslår at følgende endringer i og tillegg i inntektsmodellen gjøres på bakgrunn 
av prosjektrapporten som er levert 21. februar 2012 (ref vedlegg 1): 
 

1. Abonnementsprisen for spesialiserte tjenester endres til 43 % av ISF-prisen. Dette kommer i 
tillegg til de 80 % av ISF følger av det ordinære gjestepasientoppgjøret som omfatter all 
pasientmobilitet som gir DRG-poeng. Volumet for abonnementet opprettholdes uendret med 
en norm på 40,5 DRG-poeng pr 1000-innbyggere. 

2. Det etableres et abonnement mot Oslo sykehusområde for øvrige sykehusområder knyttet til 
polikliniske tjenester innen somatikk. Volumet i dette abonnementet settes til 2 DRG-poeng 
pr 1000-innbyggere, og betalingen til 20 % av ISF-pris. 

3. Poliklinisk strålebehandling gis en sats på 100 % av ISF i gjestepasientoppgjøret. 
4. Kostnadskompensasjonen i modellen for psykisk helsevern knyttet til lange reiseavstander 

innen sykehusområdene, endres i modellen som foreslått av prosjektet. 
5. Det etableres elementer i kostnadskomponenten for somatikk som synliggjør finansiering av 

utdanningsoppgavene for medisinerstudenter og høgskolestudenter, slik det foreslås i 
prosjektrapporten. 
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Det er også gjort en gjennomgang av de oppgaver som til nå er finansiert utenom modellen. 
Hovedprinsippet er at basisinntekter skal fordeles gjennom inntektsmodellen. Unntaksvis finansieres 
enkelte regionale oppgaver som ikke omfattes av aktivitetsbaserte inntekter, og heller ikke kompenseres 
verken gjennom kostnadskomponenten eller mobilitetskomponenten, utenom modellen. 
 
I prosjektet som leverte sin sluttrapport 21. februar 2012, er det gjort et betydelig arbeid for å undersøke 
omfanget av merbehov for ressurser innen psykisk helsevern i store byer, og hvordan dette best kan 
inkluderes i modellen. Konklusjonen til prosjektledelsen er imidlertid at kriteriesettet som opprinnelig ble 
etablert i modellen i 2010 bør beholdes. Dette innebærer bl.a. at Oslo sykehusområde innen psykisk 
helsevern og TSB tildeles om lag 30 % høyere inntekter per innbygger enn gjennomsnittet for de øvrige 
sykehusområdene. Det er i tillegg gjort et betydelig arbeid for å fastsette riktig abonnementspris og forbruk 
for regions- og landsfunksjoner ved Oslo universitetssykehus HF. 
 
Effekten av de foreslåtte endringene og oppdateringene med de sist tilgjengelige datasett har som 
konsekvens at omfordelinger for Oslo sykehusområde i 2013 er tilnærmet nøytrale. Dette har sitt 
utgangspunkt i en rekke oppdateringer, hvor blant annet befolkningsutvikling og økt forskningsaktivitet i 
regionen er betydelige elementer. Sykehusområdene Innlandet og Telemark og Vestfold får på den annen 
side en større negativ omfordelingseffekt enn hva som tidligere har vært beregnet. Endringer i befolkningen 
er én forklaring på dette, men også andre forhold har påvirket omfordelingen. 
 
Inntektsmodellen gir Helse Sør-Øst RHF et godt utgangspunkt for fordeling av basisrammen mellom 
regionens sykehusområder og må ses i sammenheng med andre økonomiske virkemidler. Gjennom arbeidet 
med økonomisk langtidsplan og årlig budsjett har Helse Sør-Øst RHF i tillegg dialog med 
helseforetakene og de private sykehusene om de konkrete utfordringene som hvert enkelt helseforetak og 
sykehus står overfor, både knyttet til implementering av inntektsmodellen og øvrige utfordringer.  
 
Sørlandet sykehusområde bruker Oslo universitetssykehus HF i langt mindre grad enn de øvrige 
sykehusområdene i regionen. Årsaken til dette er ikke fullt ut forklart i prosjektrapporten. Det kan 
blant annet være at Sørlandet sykehus HF selv tilbyr disse tjenestene, og at en del får sin behandling fra 
Helse Vest (Stavanger universitetssykehus HF). Det vil bli gjennomført en nærmere medisinskfaglig 
vurdering av dette forholdet. 
 
Når det gjelder TSB, foreslås det å trekke implementeringen noe lenger ut i tid enn for de andre 
tjenesteområdene. Grunnen til dette er primært usikkerhet knyttet til hvordan pasientstrømmer mellom 
helseforetakene og bruken av private institusjoner vil endre seg som følge av inntektsmodellens nye 
incentiver og økonomiske omfordelingseffekter.  
 
Det siste prosjektarbeidet har inkludert utviklingen av komponenter for prehospitale tjenester og fler-
område funksjoner. Det er i første omgang utviklet modellelementer for ambulansedrift og AMK, på 
grunnlag av analyser som tidligere ikke er gjort i Norge. Dette arbeidet er ikke avsluttet. Det legges opp 
til å presentere hvordan de prehospitale tjenestene, inklusive pasienttransport og luftambulansetjeneste, 
samt finansiering av fler-område funksjoner, bør hensyntas i inntektsmodellen i forbindelse med den 
endelige budsjettbehandlingen for 2013.  
 
Når komponenter for pre-hospitale tjenester foreligger, er det utviklet en inntektsmodell som ivaretar alle 
tjenesteområder og det er utarbeidet modellmessige fordelingsprinsipper også for kapital og inntekter til 
dekning av økte pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger. Dette betyr at det er 
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utviklet en helhetlig inntektsmodell som innebærer at om lag 97 % av basisrammen, og dermed om lag 
67 % av den totale budsjettrammen, kan fordeles mellom sykehusområdene basert på objektive kriterier.  
 
Inntektsmodellen fordeler inntekter til det enkelte foretak og er en nødvendig, men ikke alene en 
tilstrekkelig forutsetning for å kunne utvikle tilbudet til befolkningen. Det vil i 2012 bli iverksatt arbeid 
for å beskrive pasientforløpet for pasienter som trenger behandling innen nasjonale og regionale funksjoner 
som vil tydeliggjøre oppgavefordelingen mellom de ulike foretakene i regionen. Over noen år vil 
arbeidsfordelingen mellom kommuner og foretak endres som en konsekvens av samhandlingsreformen og 
som en konsekvens av ny teknologi. Disse forhold må over tid vurderes inn mot inntektsmodellens 
innretning slik at denne til enhver tid setter helseforetakene i stand til å understøtte befolkningens behov og 
regionens hovedstrategi med å desentralisere alt som er mulig og kun samle det som må samles. Det er også 
viktig å arbeide videre med tiltak for bemannings – og kompetanseutvikling inklusive legehjemler som 
setter sykehusområdene i stand til å ivareta gode og likeverdige tjenester.  
 
Det er administrerende direktørs vurdering at inntektsmodellen for Helse Sør-Øst bygger på flere års 
grundig og godt arbeid ledet av den beste tilgjengelige helseøkonomiske kompetanse. Modellen er utviklet 
med bred forankring i foretaksgruppen gjennom aktiv deltagelse i prosjektarbeidet med godt kompetent 
personell fra økonomi og helsefag ved helseforetakene, de private sykehusene og det regionale helseforetaket. 
Inntektsmodellen bygger på de beste foreliggende data for dette formålet. Inntektsmodellen vil oppdateres 
årlig på basis av foreliggende demografiske data. Det vil også fortsatt være behov for å videreutvikle og 
oppdatere enkelte elementer i inntektsmodellen basert på erfaringer, ny kunnskap og eventuelle endringer i 
den statlige finansieringen av de regionale helseforetakene. Dette vil være en del av det løpende arbeidet som 
gjøres i tilknytning til økonomisk langtidsplan og det årlige budsjettarbeidet. 
 
 

2. Faktabeskrivelse 

2.1 Hva saken gjelder 

Administrerende direktør ønsker med denne saken å gi en orientering på overordnet nivå om 
prinsippene for den inntektsmodellen som er etablert og delvis også implementert i regionen fra 
2010 og utover. Det er utarbeidet en rekke prosjektrapporter knyttet til alle prosessene som er 
gjennomført, og det er under arbeid et dokument som vil gi en omfattende og samlet 
gjennomgang av alle prosjektrapporter, beregninger mv. knyttet til arbeidet med denne modellen. 
I tillegg til en mer overordnet tilnærming, vil det også bli gitt en redegjørelse for de oppdateringer 
som er gjort inn mot budsjettet for 2013 og inn mot økonomisk langtidsplan 2013-2016. 
 

2.2 Tidligere styrebehandlinger 

Styret i Helse Sør-Øst RHF har i flere saker behandlet ulike deler av inntektsmodellarbeidet, det 
vises til følgende saker 

 Sak nr 041-2009, hvor styret sluttet seg til forslaget om en ny kriteriebasert modell for 
inntektsfordeling for den somatiske virksomheten, og at denne modellen skulle 
implementeres over perioden 2010-2012 

 Sak nr. 041-2010, hvor styret sluttet seg til forslaget om ny kriteriebasert modell for 
inntektsfordeling for psykisk helsevern, og at denne modellen skulle implementeres over 
perioden 2011-2013. I modellen for somatikk sluttet styret seg til å inkludere en del av de 
tjenester som RHF anskaffer gjennom en avregning mot sykehusområdenes andel av den 
faktiske bruken av tjenestene. 
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 Sak nr. 022-2011, hvor styret sluttet seg til forslag til modell for fordeling av inntekter 
knyttet til tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB), til 
kapitalinntekter og inntekter knyttet til dekning av økte pensjonskostnader som følge av 
endrede beregningsforutsetninger, og at disse skulle implementeres over perioden 2012-
2014. I forhold til modellen slik da tidligere var vedtatt, sluttet styret seg til å fjerne det 
elementet som var lagt inn for å ta hensyn til det ulike forbruket av helsetjenester i 
sykehusområdene. Innen somatikk ble også de gjenstående områdene hvor det anskaffes 
private tjenester inkludert gjennom avregning i inntektsmodellen. 

 

2.3 Implementering av inntektsmodellen 2009-2012 

Ved fordeling av basisramme mellom helseforetakene har styret i styresak 22/2011 sluttet seg til 
at dette gjøres gjennom inntektsmodellen for alle tjenesteområder med unntak av pre-hospitale 
tjenester som i sum gir en basisramme for det enkelte helseforetak i 2012 bekreftet gjennom 
budsjettvedtaket i sak 78/2011. Det er også inkludert inntekter til kapital og inntekter til dekning 
av økte pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger i fordelingen gjennom 
inntektsmodellen.  

Resultatet av inntektsmodellen har gitt følgende omfordelinger gjort i basisrammene til 
sykehusområdene: 

 

Tabell 1 Gjennomførte omfordelinger i perioden 2010 – 2012. Tall i tusen kroner 

Effekten av implementeringen i sykehusområde Oslo er nøytralisert i 2012 og 2013 for å redusere 
utfordringsbildet for helseforetakene/sykehusene i den omstillingsprosessen de gjennomfører. 
Dette innebærer at så langt er det i årene 2010 og 2011 omfordelt ca 100 mill. kroner ut av Oslo 
sykehusområde. 

 

3. Hovedprinsipper i inntektsmodellen 

 
Etter sammenslåingen av de to regionene Helse Sør og Helse Øst hadde den fusjonerte regionen 
ingen felles inntektsmodell for fordeling av basisrammer.  
 
Gjennom NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak (Magnussen-utvalgets 
innstilling) ble det presentert nye kriterier for vurdering av behov for spesialisthelsetjeneste, og 
Helse- og omsorgsdepartementet har implementert disse kriteriene i sin fordeling av basisrammer 
mellom helseregionene fra og med 2009. Den nasjonale tilpasningen har skjedd ved at de tre 
andre regionene er tilført samlet 1,2 mrd. kroner, mens Helse Sør-Øst ikke har fått redusert sine 
rammer. Det arbeidet som er gjort i Helse Sør-Øst er i stor grad basert på det arbeidet som er 
gjort nasjonalt, og som er dokumentert i NOU 2008:2. 
 

Alle tjenesteområder 2010 2011 2012 I alt 2010-12

Akershus -             (79 125)        (73 450)       (153 000)       

Innlandet 19 020        64 534         (16 157)       67 000         

Oslo (25 956)       (74 196)        (152 144)     (252 000)       

Sørlandet 12 883        83 145         165 967      262 000        

Telemark og Vestfold 2 784         32 672         95 951        131 000        

Vestre Viken 2 667         (16 710)        15 123        1 000           

Østfold 955            (17 673)        (36 291)       (54 000)        
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Den nye, fusjonerte regionen hadde ingen tydelig modell for finansiering av spesialiserte tjenester 
(lands- og regionfunksjoner for egen befolkning). Finansieringen av disse oppgavene fremkom 
etter fusjonen som en videreføring av rammen til Rikshospitalet HF fra Helse Sør, og de tilskudd 
som var gitt Ullevål universitetssykehus HF, og til dels Aker universitetssykehus HF.  

 
Hovedtankegangen i inntektsmodellen er at helseforetakene skal gis like økonomiske 
forutsetningene til å drive pasientbehandling for å sikre målet om likeverdig behandlingstilbud i 
alle deler av regionen. 
 
I og med at helseforetakene har ulike funksjoner, blant annet at Oslo universitetssykehus HF 
(OUS) har en større forsknings- og utdanningsvirksomhet enn de øvrige helseforetakene, må 
inntektsfordelingen korrigeres for dette. Dette gjøres i modellen ved å innføre en 
kostnadskomponent, som kompenserer for slike ulikheter.  
 
Modellen tar utgangspunkt i sykehusområder, og legger til grunn at helseforetakene i et 
sykehusområde har et totalansvar for spesialisthelsetjenester innen sitt definerte opptaksområde. 
Det er imidlertid en betydelig pasientflyt mellom opptaksområdene innen regionen. Dette skyldes 
i hovedsak den eksisterende funksjonsfordelingen i regionen, men også fritt sykehusvalg. Den 
største pasientstrømmen går til OUS fra de øvrige sykehusområdene, og er knyttet til lands- og 
regionfunksjoner innen somatikk. Den faktiske aktiviteten ved OUS er derfor langt større enn 
hva som er nødvendig for å dekke tjenestebehovet for eget opptaksområde. For å ta hensyn til 
dette har modellen også en mobilitetskomponent.  
 
Oppsummert består inntektsmodellen av følgende hovedkomponenter:  
 

 Behovskomponenten kompenserer helseforetakene og sykehusene for variasjoner i 

behovsrelaterte forhold som befolkningens alderssammensetning og innslag av sosio-

økonomiske kjennetegn i opptaksområdet.  

 Kostnadskomponenten kompenserer for variasjoner i kostnadsmessige forhold knyttet til 

forskning, undervisning, andel ikke-vestlige innvandrere i befolkningen samt struktur og 

lange reiseavstander. 

 Mobilitetskomponenten korrigerer helseforetakenes inntekter i forhold til hvor pasientene 
faktisk blir behandlet. Dette gjøres til dels variabelt gjennom løpende 
gjestepasientoppgjør, og til dels gjennom fast omfordeling som blant annet abonnementet 
for lands- og regionsfunksjoner innen somatikk  

 
Det er nå etablert komponenter i inntektsmodellen som gjør at basisinntekter knyttet til 
somatikk, psykisk helsevern og TSB kan fordeles gjennom modellen. Alle komponentene er 
utarbeidet etter de prinsippene som er skissert over. Dette arbeidet har vært krevende og 
omfattende, slik at det har ikke vært mulig å ha en samlet modell med komponentene for alle 
tjenesteområdene klar til innfasing fra samme år, som hadde vært ønskelig. 
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4. Hva fordeles gjennom inntektsmodellen 

 
Inntektene til Helse Sør-Øst består grovt sett av følgende elementer, med andeler av samlet 
finansiering, mill kroner og prosent 2012: 
 

 
Tabell 2 Totale inntekter Helse Sør-Øst, i tusen kroner og andel av totale inntekter 

 
Det er basisrammene som fordeles gjennom den inntektsmodellen som nå er etablert. Særskilte 
tilskudd, ISF- refusjoner og polikliniske inntekter er andre inntekter fra Staten som også kommer 
gjennom Helse Sør-Øst RHF, men følger andre fordelingsprinsipper. Andre driftsinntekter er 
inntekter som helseforetakene har utover de inntekter som kommer via Helse Sør-Øst RHF. 
 
Utgangspunktet er at helseforetakene/ sykehusene i sine Oppdrag- og bestillerdokumenter får ett 
beløp i basisramme som skal finansiere drift og investering i henhold til de krav og føringer det 
regionale helseforetaket stiller gjennom de årlige Oppdrags- og bestillerdokumentene. 
Basisrammen er ikke spesifisert på formål eller tjenesteområder.  
 
De private ideelle sykehusene Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale sykehus har 
tilordnet definerte opptaksområder (bydeler i Oslo), og får sine inntekter fordelt gjennom 
inntektsmodellen. De private sykehusene Martina Hansens Hospital, Betanien Hospital og 
Revmatismesykehuset omfattes ikke av inntektsmodellen. 
 
Som følge av at det er ulike kriterier og vekter som benyttes i inntektsmodellen for de ulike 
tjenesteområdene, er det nødvendig å beregne hvor mye av den samlede basisrammen som 
historisk fordeles til de ulike tjenesteområdene, samt til kapital og pensjon.  
 
Selv om basisrammen dekomponeres på denne måten, er det viktig at helseforetakene og de 
private sykehusene prioriterer midler til drift og investering, samt til de ulike tjenesteområdene, ut 
fra egne vurderinger av befolkningens behov og de faglige prioriteringer, aktivitetskrav og 
føringer som gis i Oppdrag- og bestillerdokumentene fra det regionale helseforetaket. 
 
For alle tjenesteområder er det i basisrammeberegningene trukket ut midler som ble gitt i 
statsbudsjettet i 2009 og 2011/12 som kompensasjon for økte pensjonskostnader. Disse midlene 
er fordelt i en egen modell. 
  

Inntektspost Tusen kroner Andel av total

Basisramme til drift og investering, sykehusområdene 38 400 000      60 %

Basisramme til drift og investering; RHF (inkl kjøp), SUN 5 896 000        9 %

ISF- refusjoner 11 529 000      18 %

Særskilte tilskudd 1 631 000        3 %

Polikliniske inntekter 1 549 000        2 %

Andre driftsinntekter 4 823 000        8 %

I alt 63 828 000      
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Med dette som utgangspunkt viser tabellen under fordelingen i kroner og prosent av basisramme 
2012: 

 
Tabell 3 Fordeling på tjenesteområde av basisrammen til helseforetakene og de private sykehusene 

Ut fra denne oversikten er det fortsatt nesten 2,9 mrd kroner som ikke er fordelt til spesifikke 
formål. Storparten av dette utgjøres av midler til prehospitale tjenester. I tillegg kommer midler 
som ikke fordels gjennom inntektsmodellen:  

 Omstillingsmidler gitt til blant andre Akershus og Oslo sykehusområder 

 Midler til sparing, gitt i 2012 

 Diverse mindre beløp til formål som ikke lar seg knytte til bestemte tjenesteområder 
 
 

5. Oppdatering og utvikling av inntektsmodellen 

 
I forhold til de forutsetninger som ble lagt til grunn i kommunikasjonen rundt ØLP 2012-2015 
og budsjett for 2012, er det gjort følgende; 

1. Oppdateringer av grunndata i inntektsmodellen  
2. Det er gjennomført et utviklingsarbeid for å vurdere en del elementer i modellen på nytt 

på basis av styrevedtak i sak 22/2011.  
 

Begge disse forholdene gir endringer i de forutsetningene som ble lagt i arbeidet med økonomisk 
langtidsplan 2012-2015. 
 

5.1 Oppdateringer av grunndata i inntektsmodellen 

Alle komponentene i inntektsmodellen bygger på grunndata som må oppdateres. Befolkningsdata 
er lett tilgjengelige og finnes også som framskrivninger i ulike alternative scenarier fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB). Andre kriterieparametere og til dels også aktivitetsdata, er ikke like lett 
tilgjengelig i det format og den spesifikasjon som er nødvendig for oppdateringer av 
inntektsmodellen. Det har derfor vært noe ulik datering på grunndata i inntektsmodellen. Dette 
er det gjort mye for å rette på, men det vil fortsatt være slik at ulike komponenter vil ha ulike 
dateringer på grunndata. 
 
I forbindelse med oppdateringene av inntektsmodellen for inntektsfordelingen for 2013 er 
følgende oppdateringer gjort: 

 Befolkningstall og – sammensetning er beregnet for å reflektere befolkning pr 30.06.2013. 
Dette er gjort ved å kombinere SSB’s framskrevne befolkningstall pr 1.1.2013 og 
1.1.2014. 

Område Tusen kroner Andel av total

Somatikk 19 068 000       50 %

Psykisk helsevern 8 830 000          23 %

TSB 1 248 000          3 %

Kapital 3 338 000          9 %

Pensjon 3 061 000          8 %

Øvrig 2 842 000          7 %

I alt 38 387 000       
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 Grunndata til sosio-økonomiske kriterier er oppdatert med de nyest tilgjengelige data, for 
det meste data fra 2010. For de kriterier der Magnussen-utvalget har spesifisert at dette 
bør gjøres som et gjennomsnitt over flere år, er det benyttet 2008 – 2010. For å reflektere 
befolkningsutviklingen, er befolkningsantall fra disse nyeste årsdataene, beregnet som 
andel av befolkningen de aktuelle årene. Ved framskrivning er denne andelen forutsatt 
konstant. Eksempelvis er andelen med uføretrygd i alderen 18 – 67 år i 2010 beregnet. 
Denne er så koblet mot befolkningsutvikling i alderen 18 – 67 år, slik at antall 
uføretrygdede varierer med totalantallet i denne aldersgruppen når befolkningsutviklingen 
framskrives. 

 Befolkningstallet som inngår i forhold til abonnement for lands- og regionsfunksjoner er 
oppdatert. Denne er også framskrevet, i motsetning til hva som ble lagt til grunn for 
2012. Oppdateringen fra 2012 til 2013-modellen reflekterer således 2,5 års vekst, ikke 
bare ett år. 

 I avregning for bruk av private tjenester legges det jevnt over til grunn ett år nyere data, i 
hovedsak data for 2010. Der det anses hensiktsmessig i forhold til å gi et riktigere og mer 
stabilt bilde av fordelingen av aktivitet, og data er tilgjengelig, legges 2 årssett med data til 
grunn. Det er ikke oppdatert aktivitetsdata for laboratorie- og radiologiavtalene eller 
avtalespesialister innen somatikk, da nyere data enn hva som ble lagt til grunn ved forrige 
oppdatering ikke er tilgjengelig. Helse Sør-Øst RHF har bedt helseforetakene og private 
avtaleparter om å rapportere data om oppholdsdøgn og polikliniske konsultasjoner for 
2011 direkte. Helse Sør-Øst RHF vil vurdere disse nye dataene i forhold til eventuelle 
endringer i effekter av inntektsmodell og implementeringstakt. 

 
Effektene av oppdateringene som er gjort for inntektsmodellen for 2013 er i sum og pr 
tjenesteområde vist i tabell 4: 
 

 
Tabell 4 Effekter av oppdatering av grunndata inntektsmodellen for 2013, i forhold til modellen for 2012. Tall i tusen 

kroner 

 

5.2 Utviklingsprosjekt 

I inntektsfordelingen for budsjettåret 2012 er det utviklet og benyttet kriteriebasert 
inntektsfordeling knyttet til somatikk, psykisk helsevern og TSB, i tillegg til at kapitalinntekter og 
inntekter til dekning av økte pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger er 
fordelt på bakgrunn disse kriteriene. Det ble imidlertid vurdert å være behov for å vurdere flere 
av elementene i modellen, og styret ba i vedtak i sak 022-2011 administrerende direktør om 
følgende knyttet til videre utvikling av inntektsmodellen:  
 

1. Finansiering av undervisningsoppgavene for medisinske studenter synliggjøres i 
inntektsmodellen. 

2. Igangsette et arbeid knyttet til utvikling av inntektsmodell for prehospitale tjenester.  

Sykehusområde Somatikk
Psykisk 

helsevern
TSB Kapital Pensjon Sum

Akershus (35 000)        (12 000)       (16 000)       27 000             4 000            (32 000)         

Innlandet (81 000)        (28 000)       (3 000)         (24 000)            (27 000)         (163 000)       

Oslo 143 000       28 000        20 000        27 000             14 000          232 000        

Sørlandet 7 000          1 000          2 000          (1 000)              (15 000)         (6 000)           

Telemark og Vestfold (43 000)        (10 000)       (1 000)         (3 000)              (16 000)         (73 000)         

Vestre Viken (15 000)        22 000        (4 000)         (17 000)            47 000          33 000          

Østfold 21 000         (2 000)         2 000          (8 000)              (7 000)           6 000            
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3. Foreta en videre utvikling og verifisering av modellene for psykisk helsevern og TSB og 
finansieringsmodellen for lands- og regionfunksjoner. Resultatet av utviklings- og 
verifiseringsarbeidet legges frem for styret våren 2012 
 

Synliggjøring av finansieringen av undervisningsoppgaver 

Undervisningen av medisinerstudenter i sykehus skjer i hovedsak på to måter. Ved de to 
universitetssykehusene i regionen skjer det undervisning i form av forelesninger, klinisk 
undervisning, kliniske smågrupper, kurs (for eksempel ved laboratorier), seminarer og 
problembasert læring.  
 
Ved områdesykehusene skjer det såkalt praksisundervisning for studenter i 10. semester. 
Universitetet i Oslo har samarbeidsavtale om praksisundervisning med følgende helseforetak i 
Helse Sør- Øst:  
 

 Sørlandet sykehus HF 

 Sykehuset Telemark HF 

 Sykehuset i Vestfold HF 

 Vestre Viken HF 

 Sykehuset Østfold HF 

 Sykehuset Innlandet HF  
 
Data om ressursbruk er basert på tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH-
databasen) fra 2010, samt egne estimater. I sum legges det til grunn at undervisning av 
medisinerstudenter medfører en kostnad (i 2011) på om lag 18,5 mill. kroner, hvorav det alt 
vesentligste, 85 %, ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. 
 
Dette innebærer at 18,5 mill. kroner trekkes ut av forskningselementet i inntektsmodellen for 
somatikk, og fordeles på sykehusområdene i henhold til relativ ressursinnsats knyttet til 
undervisning av medisinerstudenter. Her får altså Oslo sykehusområde og Akershus 
sykehusområde i alt 85 %, dvs omlag 16 millioner kroner. Dette gir svært små utslag i forhold til 
tidligere fordeling hvor hele beløpet avsatt til forskningselementet ble fordelt etter 
forskningskriteriene.  
 
En tilsvarende gjennomgang er foretatt for undervisning av høgskolestudenter, basert på 
kartlegging av antall praksisuker i helseforetakene og sykehusene. Det foreslås en egen 
kostnadskompensasjon for dette på 9 millioner kroner totalt, hvor midler omfordeles fra 
behovskomponenten innen somatikk. Også her er utslagene svært små 
 

Modell for tjenesteområde prehospitale tjenester 

Den modellen som er lagt til grunn ved fordeling av inntekter til prehospitale tjenester mellom 
sykehusområdene er bygget opp på samme måte som inntektsmodellen for de øvrige 
tjenesteområdene, dvs. med en behovskomponent som fordeler inntekter ut fra befolkningens 
behov og med en kostnadskomponent som kompenserer sykehusområdene for ulike 
kostnadskrevende forhold. I modellen for pre-hospitale tjenester vil dette gjøres i forhold til drift 
av AMK og medisinsk bemanning til Luftambulansen.  
 
I tillegg krever modellen en mobilitetskomponent som kompenserer for aktivitet som utføres for 
pasienter fra andre sykehusområder. Det legges imidlertid ikke opp til noen egen 
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faktureringsordning for disse tjenestene, men mobiliteten håndteres gjennom omfordeling i 
basisrammen. 
 
Arbeidet med en modell for prehospitale tjenester er ikke avsluttet, da det fortsatt er behov for 
ytterligere kvalitetssikring av data og analyser. Det er videre nødvendig med en prinsipiell 
avklaring av modellmessige utfordringer knyttet til overgang fra privat drift til drift i egen regi, 
som er en aktuell problemstilling for flere sykehusområder.  
 
Dette arbeidet vil bli sluttført og også utvides til å omfatte pasienttransport og 
luftambulansetjeneste, slik at en får en helhetlig modell for hele prehospital sektor. Siktemålet er å 
fullføre dette arbeidet slik at modellen kan implementeres fra budsjettåret 2013. Dette vil en 
komme tilbake til i styrets behandling av årsbudsjettet for 2013. 
 

Finansieringsmodellen for lands- og regionfunksjoner 

Finansieringsmodellen for lands- og regionfunksjoner tar utgangspunkt i at kostnadene ved disse 
funksjonene ikke dekkes gjennom det alminnelige gjestepasientoppgjøret som gir en finansiering 
på totalt 80 % av ISF-pris for pasienter andre sykehusområder. Pasienter som kommer inn under 
begrepet lands- og regionsfunksjoner er imidlertid ikke avgrenset til egne DRG’er, og det er 
derfor vanskelig, for ikke å si umulig, med dagens pasientadministrative systemer å definere 
presist hvilke pasienter som har vært behandlet med spesialisert kompetanse knyttet til lands- og 
regionfunksjonene. 
 
Det er på denne bakgrunn en enighet i foretaksgruppen om at en abonnementsmodell, der et 
gjennomsnittlig volum og en gjennomsnittlig pris defineres, er den beste konkretiseringen som 
kan oppnås innenfor dagens administrative systemer og tilgjengelig statistiske data. 
 
Siden inntektsmodellen ble etablert i 2009 har det ligget til grunn et volum knyttet til lands- og 
regionsfunksjoner på 40,5 DRG-poeng pr 1000-innbyggere. Dette er et normtall for omfanget av 
slik pasientbehandling, og ikke nødvendigvis behandling kun utført ved Oslo universitetssykehus 
HF. I forhold til utmåling av betalingen i abonnementet for lands- og regionsfunksjoner fra 
sykehusområdene utenfor Oslo, tas det hensyn til at slike funksjoner også utføres regelmessig og 
planlagt ved Stavanger universitetssykehus HF, St. Olavs Hospital HF, Sørlandet sykehus HF og 
Feiringklinikken AS. Abonnementet i inntektsmodellen basert på 40,5 DRG-poeng, med hensyn 
til tjenester utført av andre som nevnt, gir at Oslo universitetssykehus HF utfører lands- og 
regionsfunksjoner i et omfang av om lag 90.000 DRG-poeng for andre sykehusområder, i tillegg 
til ca 18.000 DRG-poeng for innbyggere i eget opptaksområde.  
 
Når det gjelder dette volumet, er dette vurdert i inntektsmodellprosjektet. Det ble konkludert 
med at det ikke foreligger ny informasjon som gir grunnlag for å endre normen på 40,5 DRG- 
poeng per 1000 innbyggere for hvert sykehusområde. Sørlandet sykehusområde har imidlertid et 
signifikant lavere forbruk av spesialisert medisin ved Oslo universitetssykehus HF enn de øvrige 
sykehusområdene. Det bør derfor vurderes på medisinsk-faglig grunnlag hvorvidt Sørlandet 
sykehusområde skal få et uttrekk fra normforbruket i abonnementsordningen. En slik vurdering 
er foreløpig ikke foretatt. 
 
Til abonnementsordningen for lands- og regionsfunksjoner er det også knyttet en pris, uttrykt 
som andel av ISF-pris. Ved etablering av inntektsmodellen i 2009 ble lagt til grunn at 120 % av 
DRG- pris ville være tilstrekkelig til å gi kostnadsdekning for denne virksomheten ved OUS. 
Dette var basert på vurderinger av kostnadsindeksen publisert i SAMDATA for 2007. 
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Oslo universitetssykehus HF har i 2010 gjennomført en beregning basert på kostnad pr pasient 
systemet til Rikshospitalet HF. Denne beregningen viser at kostnadene for pasienter som ikke 
kom fra Oslo og Akershus fylker gjennomsnittlig var ca 126 % av ISF-prisen i perioden 2007 til 
2009. Svakhetene ved å legge til grunn full dekning av faktiske kostnader har vært diskutert i 
prosjektgruppen. Det er foretatt analyser med bakgrunn i data fra kostnadsvektarbeidet fra 2010, 
som indikerer at kostnadsnivået ved Oslo universitetssykehus HF ligger noe høyere enn ved de 
andre regionsykehusene i Norge. 
 
På bakgrunn av dette har prosjektledelsen anbefalt at det legges til grunn en abonnementspris for 
spesialiserte tjenester på 43 % av ISF-pris, slik at prisen for disse tjenestene totalt blir 123 % av 
ISF-pris. Administrerende direktør foreslår å følge denne anbefalingen. 
 
Siden 2009 er også poliklinisk aktivitet innlemmet i den ordinære ordningen med innsatsstyrt 
finansiering, og det er derfor lagt opp til en tilsvarende abonnementsordning for poliklinikk som 
for inneliggende pasienter. Det legges opp til et volum på 2 DRG- poeng per 1000 innbyggere i 
hvert av sykehusområdene, og prisen settes til 100 % av ISF-pris. 
 
I tillegg foreslår administrerende direktør at gjestepasientoppgjør knyttet til poliklinisk stråleterapi 
gjøres med 100 % av ISF-pris, mot 80 % av ISF-pris for øvrig. Denne virksomheten foregår ved 
Oslo universitetssykehus HF med satellitter i Kristiansand tilknyttet Sørlandet sykehus HF og i 
Gjøvik tilknyttet Sykehuset Innlandet HF. 
 
Fler-områdefunksjoner 

Prosjektrapporten anbefaler på generelt grunnlag at logikken i abonnementet for spesialiserte 
tjenester følges for finansieringen av slike funksjoner. Både pris og volum må imidlertid vurderes 
særskilt.  
 
Helse Sør-Øst RHF ønsker imidlertid å ha en fleksibilitet i hvordan fler-område funksjoner 
finansieres, avhengig av type funksjon og omfanget av funksjoner som gjøres til fler-område 
funksjoner. Det vil bli gjort en gjennomgang av eksisterende funksjoner, omfang og pasientflyt 
frem mot budsjett for 2013. Finansieringsmodell for den enkelte funksjon vil bli definert i dette 
arbeidet.  
 

Modellen for tjenesteområde psykisk helsevern 

Modellen for psykisk helsevern vil fra 2012 være implementert med 55 % av de økonomiske 
effektene. Modellen for 2013 er i all hovedsak lik den som ble vurdert av prosjektet som leverte 
sin anbefaling i mai 2010. Den mest betydelige endringen er at elementet som skulle koble 
forbruk av tjenester mot omfordelingseffektene av inntektsmodellen (forbruk vs behov) er tatt ut, 
i henhold til styrets vedtak i sak 022-2011, vedtakspunkt 2. 
 
Den videre utvikling og verifisering av modellen for psykisk helsevern har vært gjort i regi av 
inntektsmodellprosjekt 2012 og har vært fokusert på: 
 

 Behovskomponenten, og spesielt hvordan den skal, eller ikke skal, ta hensyn til et høyere 
forbruk i større byer. Undersøkelser til støtte for konklusjoner om dette bør inkludere 
produktivitets- og kostnadsanalyser. Forklare forbruk av helsetjenester innen psykisk 
helsevern blant ikke- vestlige innvandrere 

 Kostnadskomponenten for interne avstander innen sykehusområdene. 
 



 

 Side 15 av 22 

Behovskomponenten for psykisk helsevern  

En utfordring som gjelder psykisk helsevern, og også TSB, er at det ikke finnes et system som 
tilsvarer DRG i somatikken, og som klassifiserer pasientene etter hvor ressurskrevende 
behandlingen er. Det er derfor usikkerhet knyttet til hvorvidt et høyt, registrert utgiftsnivå for 
eksempel i Oslo skyldes lav produktivitet i helseforetakene eller at pasientene er mer 
ressurskrevende enn i andre sykehusområder. 
 
Målsettingen med arbeidet med modellen for psykisk helsevern i 2011/12 har primært vært en 
nærmere analyse av forhold som kan bidra til å forklare den gjennomsnittlige høyere 
ressursbruken per innbygger i Oslo sykehusområde i forhold til gjennomsnittet for alle 
sykehusområder i regionen. Internasjonale studier gir indikasjoner på merforbruk i storbyer 
primært som følge av at personer med psykiske diagnoser, særlig alvorlige sinnslidelser, trekker 
mot byene. I behovskomponenten er dette i 2012- modellen håndtert ved inkludering av en 
kostnadsvekt basert på variabelen "innbyggertall kvadrert". Det betyr at det er innbyggertallet i 
kommunene i annen potens som nå inngår i behovskriteriene med en vekt på 9,5 %.  
 
Det foretatt analyser på nytt datamateriale, blant annet ny statistikk fra SAMDATA og SINTEF, 
samt pasientdata fra Norsk Pasientregister. Det er også foretatt omfattende litteraturstudier.  
De nye analysene har bekreftet at det er et merforbruk av psykiske helsetjenester i storbyer, men 
har ikke klart å forklare årsakene til merforbruket. Analysene har også gitt indikasjoner på at ikke-
vestlige innvandrere har merforbruk, men at merforbruket kan fanges opp av andre kriterier som 
inngår i kriteriesettet.  
 
Analysen har ikke gitt klare svar på hvordan disse forholdene skal hensyntas og vektes i 
kriteriesettet i inntektsmodellen, men det kan trekkes følgende konklusjoner av de analyser som 
er gjennomført: 
 

 Analysene gir klare indikasjoner på at det finnes en storbyeffekt, dvs. en effekt som 
innebærer at kostnadene i storbyene er høyere enn det demografiske, sosioøkonomiske og 
helsemessige variabler i seg selv tilsier. Fra andre studier vet vi at storbyeffekten kan ha 
sammenheng med at personer med psykiske lidelser trekker til større tettsteder på grunn 
av bedre helsetilbud eller forhold ved den sosial strukturen.  

 Ikke-vestlige innvandrere har kanskje noe høyere ressursbruk innen psykisk helsevern enn 
andre, men dette ser ut til å fanges opp av andre kriterier i modellen. I tillegg til lav 
utdanning og uførhet som følge av psykiske diagnoser, vil effekten fanges opp av folketall 
kvadrert. 

 
Ut fra en samlet vurdering av de funn som de nye analysene representerer og de ulike syn på 
dette som er fremkommet gjennom prosessen, vil administrerende direktør anbefale at dagens 
kriteriesett når det gjelder behovskomponenten for psykisk helsevern videreføres inntil videre.  
 

Reiseavstander 

I dagens inntektsmodell for psykisk helsevern ligger det inne et element som kompenserer for 
lange avstander mellom bosted og behandlingsinstitusjon. To spørsmål er i den sammenheng 
analysert nærmere: 
 

1. Om det er sammenheng mellom avstanden fra bostedskommune til nærmeste 
sykehusavdeling på den ene siden og hvordan behovet for tjenester dekkes på den andre. 
Hvordan behov dekkes er beskrevet som forholdet mellom konsultasjoner og 
innleggelser. 
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2. Om det er merkostnader forbundet med ambulant virksomhet. 
 
Analyser i forbindelse med punkt 1 viser at det er en klar sammenheng mellom reiseavstand og 
sammensetningen av tjenestene. Det vil si at antall polikliniske konsultasjoner per oppholdsdøgn 
synker med økende avstand til sykehusavdeling. Dette er særlig tydelig når også konsultasjoner 
hos private avtalespesialister inkluderes. Sammenhengen gjelder både på sykehus- og DPS-nivå 
(DistriktsPsykiatrisk Senter). Med økende avstand er også en større andel av aktiviteten knyttet til 
DPS-nivå enn sykehus-nivå, både for oppholdsdøgn og konsultasjoner. Dette er mest tydelig for 
oppholdsdøgn. 
 
Det er lite data om bruken av ambulant virksomhet, men det legges til grunn at det må være 
større kostnader knyttet til ambulant virksomhet når avstandene blir lange. Denne merkostnaden 
uttrykkes både som lavere produktivitet, da en mindre del av tiden kan benyttes til pasientrettede 
tiltak, og som konkrete kostnader forbundet med transport og annen reisekompensasjon til 
personalet. Slike forhold er i størst grad gjeldende for barne- og ungdomspsykiatri (BUP), men 
også i tiltagende grad er det faglige føringer om å øke antallet og andel ambulante 
pasientkontakter innen voksenpsykiatri (VOP). 
 
Det er imidlertid vanskelig å komme frem til konkrete tall for disse kostnadsulempene. Det er 
valgt å benytte en tilnærming som tar utgangspunkt i en gjennomsnittsbetraktning av andelen av 
innbyggerne som kan antas å skulle ha oppfølging i løpet av ett år. Denne kombineres med en 
gjennomsnittlig merkostnad for hver pasient, knyttet til de ovennevnte forholdene. Prosjektet 
foreslår en løsning med følgende parametere: 
 

 
Tabell 5 Til bruk for kalkulering av kompensasjon for lange reiseavstander: andel av populasjonen som må påregnes 

å skulle være til behandling og merkostnad pr år (i kroner) pr pasient i behandling når reiseavstanden er lang (over 

100 km) 

 
I sum innebærer dette at kompensasjonen for lange avstander i kostnadskomponenten i 
inntektsmodellen for psykisk helsevern i sum reduseres. Differansen mellom kompensasjonen i 
sum for 2013 og 2012 overføres til og fordeles gjennom behovskomponenten i modellen.  
 

Modellen for tjenesteområde TSB 

Modellen for fordeling av midler til tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige ble 
etablert i 2011 og implementert fra 2012 med 10 % av beregnede omfordelingseffekter. 
Når det gjelder TSB er det fortsatt usikkerhet knyttet til hvordan pasientstrømmene vil påvirkes 
av omfordelinger som følge av inntektsmodell, blant annet når det gjelder bruk av private 
institusjoner. I modellen er det fortsatt foretatt ev avregning basert på 25 % av faktisk forbruk av 
private tilbud. 
 
Ved å følge ordinær implementeringsplan over tre år med 10 %, 55 % og 100 %, vil en i 2013 ha 
implementert 55 % av omfordelingseffektene. Med den usikkerhet som fortsatt er knyttet til 
endring av pasientstrømmene, og det forhold at aktivitetsdata ikke foreligger før det er gått to år, 
foreslås det at modellen innen dette tjenesteområdet implementeres over en 5- årsperiode, med 
ytterligere 10 % i 2013, og de resterende 80 % i perioden 2014 -2016. Det legges videre opp til 

andel av 

populasjonen

merkost-

nad pr år

barn/unge som er til 

behandling
5 %      15 000 

voksne som er til 

behandling
3 %      30 000 
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økt grad av avregning av forbruk av private institusjoner fra dagens 25 % til minimum 50 % de to 
siste årene av implementeringen. 
 

Økonomiske effekter av endringer i komponenter i inntektsmodellen 

Prosjektgruppen har ikke samlet seg om felles anbefaling på alle de punkter som det har vært 
arbeidet med. Der prosjektgruppen ikke samlet seg om en felles anbefaling, har prosjektledelsen 
allikevel gitt en klar anbefaling, og samtidig beskrevet standpunktene til de ulike 
prosjektdeltagerne. I de tilfeller at prosjektgruppen ikke har vært enstemmig, har administrerende 
direktør lagt til grunn prosjektledelsens anbefalinger for sine videre anbefalinger. Tabellen under 
oppsummerer de økonomiske effektene av de endringer som administrerende direktør på 
bakgrunn av prosjektrapporten fra februar 2012 anbefaler at gjøres i inntektsmodellen. 
 

 
Tabell 6 Oppsummering av økonomiske effekter som følge forslag til endringer på bakgrunn av utviklingsprosjektet. 

Tall i tusen kroner. 

 

5.3 Forhold som holdes utenfor modellen 

Som hovedprispipp bør mest mulig av basisrammen knyttet til de enkelte tjenesteområdene 
fordeles gjennom inntektsmodellen. Det kan imidlertid være argumenter for å fordele noen 
midler direkte til et sykehusområde/ helseforetak utenfor modellen. Dette prinsippet benyttes 
også av Helse- og omsorgsdepartementet ved tildeling av midler til de regionale helseforetakene. 
Enkelte tilskudd fordeles direkte over andre poster enn basisfordelingen (statsbudsjettets kap. 
732 post 72-75), eksempelvis over post 70, hvor ”Magnussen- kriteriene” ikke kommer til 
anvendelse. 
 
I beregningen av sammenligningsgrunnlaget ble det i 2009 foretatt en detaljert gjennomgang av 
alle helseforetakenes basisrammer med sikte på å identifisere forhold som ikke var egnet til å bli 
fordelt gjennom modellen, men som fortsatt skulle fordeles direkte til helseforetaket/sykehuset. 
Denne gjennomgangen ble gjort i samråd med helseforetakene/sykehusene. 
 
Kriteriene for å fordele midler utenfor modellen ble formulert som  

 Tiltak som ikke var ISF – finansiert, eksempelvis midler til behandlingshjelpemidler 

 Oppgaver som helseforetak/ sykehus utførte for flere helseforetak/ sykehusområder, på 
vegne av det regionale helseforetaket, eksempelvis midler gitt spesifikt og knyttet til 
utenlandsbehandling pga manglende kompetanse i Norge, dvs ”regionale” tiltak 

 
I tillegg er blant annet følgende forholdt holdt utenfor inntektsmodellen 

 106 % ISF- oppgjør mellom regionene i hht Magnussen utvalgets innstilling 

 Uttrekk for finansiering av Sykehuspartner i de gamle Sør-foretakene 

 Midler til fedme-kirurgi 

Sykehusområde

Økning 

abonnements-

pris inneligg.

Abonnement  

poliklinikk

100% ISF 

stråle

Psyk - Ny 

reiseavstand
Med.stud

Høgskole 

stud
Sum

Andel SO 

basisramme 

2012

Akershus -15 000 -6 000 -12 000 11 000 1 000 -1 000 -22 000 -0,49 %

Innlandet -15 000 -7 000 -6 000 -24 000 1 000 0 -51 000 -1,11 %

Oslo 83 000 35 000 51 000 15 000 -3 000 1 000 182 000 1,85 %

Sørlandet -10 000 -4 000 -1 000 -1 000 0 0 -16 000 -0,50 %

Telemark og Vestfold -16 000 -6 000 -11 000 -2 000 0 0 -35 000 -0,78 %

Vestre Viken -17 000 -7 000 -13 000 -5 000 0 0 -42 000 -0,97 %

Østfold -10 000 -5 000 -8 000 6 000 0 0 -17 000 -0,58 %

Sum effekter (i forhold til 2012)
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 Kurdøgnfinansiere institusjoner ved blant annet Oslo universitetssykehus HF 

 Midler i basisramme for å kompensere for reduserte ISF- refusjoner som følge av 
overgang til ett institusjonsnummer  

 Midler i basis til nasjonale kompetansesentre  

 Diverse definerte oppgaver ved helseforetak som historisk ble finansiert særskilt  
 

Det anses nødvendig å stramme inn de kriteriene som må være oppfylt for å fordele 
budsjettmidler utenfor inntektsmodellen. Som hovedregel bør fortsatt tildeling av midler til 
oppgaver som gjøres på vegne av det regionale helseforetaket skje utenfor modellen. I tillegg vil 
det bli lagt til grunn følgende fra 2013 når det gjelder forhold utenfor modellen: 

 106 % ISF- oppgjør mellom regionene i hht Magnussen utvalgets innstilling 

 Diverse definerte enkeltinstitusjoner og forhold knyttet til enkeltforetak etter en konkret 
gjennomgang.  
 

Det vil i stor grad være midler som er gitt til Oslo sykehusområde, og spesielt til Oslo 
universitetssykehus HF som vil bli fordelt utenfor modellen. 
 
En slik gjennomgang har redusert finansiering av oppgaver utenfor modellen til i alt ca 425 
millioner kroner. Dette er i all hovedsak forhold som også tidligere har vært holdt utenfor. Det er 
da lagt tilbake ca 445 millioner kroner til fordeling i inntektsmodellen, med følgende fordeling og 
omfordelingseffekt: 
 

 
Tabell 7 Økonomisk effekt av inkludering av forhold til fordeling i modellen. Til venstre hva som ikke lenger særskilt 

hensyntas utenom modellen, midtre kolonnen angir hvordan midlene da vil fordeles i behovskomponenten, og til 

høyre den faktiske økonomiske omfordelingseffekten. Tall i tusen kroner 

 

5.4 Sum av endringer og oppdateringer i inntektsmodellen  

Som det er beskrevet ovenfor, gjøres det oppdateringer av grunndata, både i forhold til 
behovskomponentene og kostnadskomponentene, inkludering til fordeling i modellen av 
inntekter som tidligere har vært holdt utenfor og nye elementer og justering av eksisterende 
elementer på bakgrunn av det gjennomførte utviklingsprosjektet. Dette gir endringer i 
inntektsmodellen som vil ligge til grunn for budsjett 2013, i forhold til inntektsmodellen slik den 
lå til grunn for budsjett 2012. Disse endringene i inntektsmodellen for 2013, i forhold til 
inntektsmodellen for 2012, vises oppsummert i tabell 8: 
 

Sykehusområde

Legges inn i 

modellen

Fordeling i 

behovskom-

ponenten

Omfordelin

gseffekt

Akershus 2 000               70 000        68 000        

Innlandet 60 000             71 000        11 000        

Oslo 278 000           71 000        (207 000)     

Sørlandet 3 000               47 000        44 000        

Telemark og Vestfold 79 000             68 000        (11 000)       

Vestre Viken 12 000             71 000        59 000        

Østfold 11 000             49 000        38 000        
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Tabell 8 Oversikt over endringer som gjøres i modellen for 2013, i forhold til modellen for 2012. Tall i tusen kroner 

 
Endringer, nye elementer og oppdateringer av grunndata i inntektsmodellen, endrer de tidligere 
beregnende effektene av inntektsmodellen for 2013. Hensyntatt hva som i 2012 var beregnet av 
effekter som ville bli implementert i 2013, vil omfordelinger i basisrammen i 2013 som følge av 
inntektsmodellen nå bli som vist i tabell 9.  
 

 
Tabell 9 Omfordelinger av basisramme som vil gjennomføres i budsjett 2013 på bakgrunn av inntektsmodellen. Tall i 

tusen kroner 

Gjennom dette vil følgende være implementert av økonomiske effekter av inntektsmodellen: 

 100 % av effekter som følge av somatikk og psykisk helsevern 

 20 % av effekter som følge av TSB 

 55 % av effekter som følge av fordeling av kapitalinntekter og inntekter til dekning av 
økte pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger gjennom 
inntektsmodellen. 

 

5.5 Gjenstående implementering av inntektsmodellen  

I budsjett for 2013 vil modellen for somatikk og psykisk helsevern være fullt ut implementert. 
Økonomiske effekter av kapitalinntekter og inntekter til dekning av økte pensjonskostnader som 
følge av endrede beregningsforutsetninger vil være gjennomført med 55 %, mens økonomiske 
effekter av TSB vil være gjennomført med 20 %. Tabell 10 viser de gjenstående effekter av 
inntektsmodellen for perioden 2014 – 2016, der effektene av kapitalinntekter og inntekter til 
dekning av økte pensjonskostnader som følge av endrede beregningsforutsetninger forutsettes 
gjennomført 100 % i 2014. 
 

Sykehusområde
Oppdater-

inger

Endringer 

utenfor 

modellen

Nytt 

prosjekt
Sum

Akershus (32 000)        68 000        (22 000)       14 000             

Innlandet (163 000)      11 000        (51 000)       (203 000)          

Oslo 232 000       (207 000)     182 000      207 000           

Sørlandet (6 000)         44 000        (16 000)       22 000             

Telemark og Vestfold (73 000)        (11 000)       (35 000)       (119 000)          

Vestre Viken 33 000         59 000        (42 000)       50 000             

Østfold 6 000          38 000        (17 000)       27 000             

Sykehusområde Somatikk
Psykisk 

helsevern
TSB Kapital Pensjon Sum 2013

Akershus -               23 000          1 000            41 000          23 000          88 000         

Innlandet (97 000)         (90 000)         5 000            (6 000)           (1 000)           (189 000)      

Oslo 103 000        (29 000)         -               (56 000)         (32 000)         (14 000)        

Sørlandet 36 000          52 000          1 000            7 000            (8 000)           88 000         

Telemark og Vestfold (87 000)         10 000          1 000            (15 000)         (14 000)         (105 000)      

Vestre Viken 7 000            29 000          (3 000)           7 000            39 000          79 000         

Østfold 36 000          4 000            (4 000)           20 000          (8 000)           48 000         
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Tabell 10 Gjenstående økonomiske omfordeling som gjennomføres i 2014 – 2016. Tall i tusen kroner 

 

5.6 Totale effekter av inntektsmodellen beregnet pr 2013 

Gitt at de beskrevne endringer gjøres i inntektsmodellen, vil omfordelingseffekter av 
inntektsmodellen totalt sett være som vist i kolonnen nest til høyre i tabell 11. Dette er da sum av 
gjennomførte omfordelinger (tabell 1), planlagte omfordelinger i 2013 (tabell 9) og gjenstående 
implementeringseffekter i perioden 2014- 2016 (tabell 10). Tabellen viser også basisrammen for 
2012 (sammenligningsgrunnlag) og hvilken % -vis andel av basisrammen som vil være omfordelt 
når inntektsmodellen er fullt ut implementert. 
 

 
Tabell 11 samlede omfordelingsvirkninger som andel av sammenligningsgrunnlag (basisramme 2012). Tall i tusen 

kroner 

 

5.7 Faglig utvikling, premisser for ivaretakelse av befolknings behov og videre 
arbeid 

Inntektsmodellen fordeler inntekter til det enkelte foretak og er en nødvendig, men ikke alene en 
tilstrekkelig forutsetning for å kunne utvikle tilbudet til befolkningen. Det vil i 2012 bli iverksatt 
arbeid for å beskrive pasientforløpet for pasienter som trenger behandling innen nasjonale og 
regionale funksjoner som vil tydeliggjøre oppgavefordelingen mellom de ulike foretakene i 
regionen. Over noen år vil arbeidsfordelingen mellom kommuner og foretak endres som en 
konsekvens av samhandlingsreformen og som en konsekvens av ny teknologi. Disse forhold må 
over tid vurderes inn mot inntektsmodellens innretning slik at denne til enhver tid setter 
helseforetakene i stand til å understøtte befolkningens behov og regionens hovedstrategi med å 
desentralisere alt som er mulig og kun samle det som må samles. Det er også viktig å arbeide 
videre med tiltak for bemannings – og kompetanseutvikling inklusive legehjemler som setter 
sykehusområdene i stand til å ivareta gode og likeverdige tjenester. 

  

Alle tjenesteområder Gjenstående

Akershus 76 000             

Innlandet 37 000             

Oslo (107 000)          

Sørlandet 10 000             

Telemark- Vestfold (18 000)            

Vestre Viken 25 000             

Østfold (23 000)            

Sykehusområde

Sum sammen-

lignings-grunnlag 

(2012)

Sum effekter av 

inntekts-modeller (fra 

2010)

Omfordeling i 

% av sml.grl. 

2012

Akershus 4 513 000               12 000                       0,3 %

Innlandet 4 604 000               (83 000)                      -1,8 %

Oslo 9 844 000               (375 000)                    -3,8 %

Sørlandet 3 211 000               360 000                     11,2 %

Telemark og Vestfold 4 497 000               9 000                        0,2 %

Vestre Viken 4 325 000               105 000                     2,4 %

Østfold 2 944 000               (29 000)                      -1,0 %
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6. Administrerende direktørs vurderinger 

6.1 Risikovurderinger: etisk, faglige, økonomiske, omdømmemessige, juridiske m.v. 

Styrets vedtak i Sak 022-2011 innebærer at økonomisk sett krevende implementering av 
inntektsmodellen håndteres særskilt. Dette er lagt til grunn i 2012- budsjettet, hvor de negative 
omfordelingsvirkningene for Oslo sykehusområde er nøytralisert ved særskilte og tidsbegrensede 
omstillingstilskudd. Dette anses også som nødvendig for å sikre at de omfattende 
omstillingsprosessene i hovedstadsområdet kan gjennomføres etter forutsetningene. Bakgrunnen 
for denne tilnærmingen er at inntektsmodellen alene ikke løser alle utfordringer som 
helseforetaksgruppen står overfor, men må ses i sammenheng med andre virkemidler for å få en 
helhetlig tilnærming til gode løsninger for foretaksgruppen som helhet, slik at det lovpålagte 
”sørge for- ansvaret” ivaretas på en god måte. 
 
Oppdateringer av inntektsmodellen vil skape nye omfordelinger som følge av utvikling aktivitet 
og i befolkningsstørrelse og -sammensetning. Dette kan gi til dels betydelige effekter, slik det er 
vist som følge av oppdateringen inn mot budsjett 2013, for særlig Innlandet sykehusområde og 
Telemark og Vestfold sykehusområde. Det vil på samme måte som i forhold til effektene for 
Oslo sykehusområde måtte vurderes i arbeidet med budsjettet for det enkelte år om det vil være 
nødvendig og formålstjenlig å fordele slike omfordelingseffekter over flere år gjennom særlige, 
tidsbegrensede tilskudd. 
 
Omfordeling av inntekter gir behov for omstillinger for helseforetakene som opplever reduserte 
basisinntekter. Risikoen er til stede for at fokus på reduserte inntekter og usikkerhet i 
organisasjonen har negative innvirkning på tjenestetilbudet. På den andre side vil helseforetak 
som får økte basisinntekter bedre muligheter for utvikling av tjenestetilbud og gjennomføring av 
investeringer. Risikoen er her til stede for redusert produktivitet i stedet for økt og bedret 
behandlingstilbud. Det vil være viktig for Helse Sør-Øst RHF å følge opp helseforetakene tett i 
forhold til hvilke effekter endringene i inntekter får. Gjennom økonomisk langtidsplan og 
inntektsforutsetninger for disse planene forsøker Helse Sør-Øst RHF å skape forutsigbarhet for 
helseforetakene i forhold til omfanget av nødvendige omstillinger og planlegging av investeringer.   
 

6.2 Evt dialog/forankring av saken (ansatte / brukerne) 

Arbeidet med inntektsmodellen har i 2011 og 2012, som tidligere, vært prosjektorganisert. Alle 
sykehusområdene har vært invitert til å delta i arbeidsgrupper og prosjektgruppe med kompetanse 
innen økonomi og medisin og helsefag. I tillegg har konserntillitsvalgte og brukerrepresentanter 
vært representert. 
 
Inntektsmodellarbeidet har vært tema på flere direktørmøter gjennom året. 
Selv om det ikke er gitt full tilslutning til alle konklusjoner, er det likevel administrerende 
direktørs vurdering at det arbeidet som er gjort og de forslag til justeringer av inntektsmodellen 
innen somatikk og psykisk helsevern, samt justering av implementeringstakten for TSB- modellen 
som fremkommer i denne saken er grundig redegjort for og forankret i foretaksgruppen. 
 

6.3 Drøfting pro et contra 

Det er tidligere lagt til grunn fra styrets side at en kriteriebasert inntektsmodell særlig må innfri 
følgende krav: 

 At modellen er forankret og forstått i foretaksgruppe, og at den oppleves som rettferdig 

 At den er transparent, forutsigbar og etterprøvbar 

 At den understøtter strategiske valg, prioritering og utvikling 
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Det er disse kravene som har vært førende for arbeidet med inntektsmodellen. 

De er utført et meget betydelig utrednings- og analysearbeid i forbindelse med utvikling av 
inntektsmodellen, et arbeid som har omfattet en rekke medarbeidere i helseforetakene, i 
sykehusene og det regionale helseforetaket, i tillegg til innleid prosjektledelse med høy 
forskningskompetanse. 

Inntektsfordeling på bakgrunn av modell er et viktig virkemiddel for å kunne oppnå det 
strategiske målet om likeverdige tjenester til alle innbyggere i Helse Sør-Øst. Dette prinsippet 
benyttes også av Helse- og omsorgsdepartementet når inntekter skal fordeles mellom de regionale 
helseforetakene. Modellen for Helse Sør-Øst er bygget med mye av den samme logikken som den 
nasjonale modellen. Kriteriesettene som er tatt frem og benyttes i den nasjonale modellen, og 
metodikken som ligger til grunn for disse, er også brukt som utgangpunkt for modellen for Helse 
Sør-Øst. 
 
Det er imidlertid en utfordring i å benytte en slik modell i foretaksgruppen hvor Oslo 
sykehusområde, og i særdeleshet Oslo universitetssykehus HF, på mange områder har en særskilt 
posisjon, og er atypisk i forhold til de andre helseforetakene. Dette er særlig fremtredene i 
diskusjonen om finansiering av lands- og regionalfunksjoner (abonnementsmodellen) innen 
somatikk og diskusjonen knyttet til storbyfaktor innen psykisk helsevern og TSB. Selve 
abonnementsmodellen som sådan synes ikke å være omstridt, men det er fortsatt uenighet om 
hvilken pris som skal legges til grunn. Denne uenigheten står mellom Oslo universitetssykehus 
HF som selger og de andre helseforetakene som kjøper av disse tjenestene.  

Selv om nye analyser har vist at det er belegg for en hypotese om at det er et økende behov for 
psykisk helsevern ved økende befolkning, er det fremdeles ikke mulig fullt ut å forklare årsakene 
til dette, og derved etablere et målbart kriterium som kan legges til grunn i en inntektsmodell. 

En har derfor valgt å videreføre kriteriesettet fra 2012- budsjettet, det vil si å vekte inn 
”befolkning kvadrert” med 9,5 % i behovskomponenten.  

 

6.4 Konklusjon 

Arbeidet med utvikling av og implementering av en behovsbasert inntektsmodell i Helse Sør-Øst 
har pågått siden 2009. Det er administrerende direktørs vurdering at inntektsmodellen legger godt 
til rette for å gi sykehusområdene økonomiske forutsetninger for å kunne tilby et likeverdig tilbud 
til befolkningen. Det er pr i dag utviklet en inntektsmodell som omfatter størstedelen av 
basisrammen til Helse Sør-Øst. Det gjenstår å ferdigstille utvikling av elementer gjør at inntekter 
til prehospitale tjenester kan fordeles gjennom inntektsmodellen. Det er også fortsatt enkelte 
områder som krever videre utviklings- og verifiseringsarbeid, og det er fortsatt knyttet noe 
usikkerhet til enkelte forhold. 
 
Dette gjør at Helse Sør-Øst RHF ønsker å gjennomføre de økonomiske omfordelingene over tre 
år. Denne perioden vil gi helseforetak tid til nødvendig omstilling og tilpasning, samtidig som det 
skal arbeide med bedre dokumentasjon og grunnlag for å fastsette flere av de komponentene som 
usikkerheten knytter seg til. Innenfor TSB er vurderingen at usikkerheten knyttet til 
pasientstrømmer og tilpasning stor, slik at en her ønsker å innfase omfordelingen over en lengre 
periode enn tre år, slik det har vært valgt for de øvrige effektene. 
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Styrets  
 

V E D T A K 
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sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger.  
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til dekning av økte pensjonskostnader som følge av endrede 
beregningsforutsetninger. 
 

5. Styret slutter seg til at avregning for bruk av private tjenester innen somatikken 
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perioden 2012 – 2014.   
 

9. Styret ber administrerende direktør igangsette et arbeid knyttet til utvikling av 
inntektsmodell for prehospitale tjenester.  
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psykisk helsevern og TSB og finansieringsmodellen for lands- og regionfunksjoner. 
Resultatet av utviklings- og verifiseringsarbeidet legges frem for styret våren 2012 
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vedlegget ”prosjektrapport inntektsmodeller – evaluering og videreutvikling”  
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1 Innledning 
 

Administrerende direktør i HSØ RHF nedsatte med bakgrunn i sak 22-2011 en prosjektgruppe 

som skulle arbeide med etablering, videreutvikling og evaluering av inntektsmodeller for 

Helse Sør-Øst. Hovedmålet var å validere modellene i forhold til grunndata og konsekvenser i 

form av økonomiske omfordelinger. Det var også et mål å utvikle en modell for fordeling av 

inntekter til pre-hospitale tjenester. Denne rapporten er resultatet av prosjektgruppens arbeid.  

 

Resultatet er basert på fire delprosjekter nedsatt av prosjektgruppen. Det vises til de 

respektive delprosjektrapportene for en nærmere utdyping av arbeidet. Denne rapporten 

oppsummerer de fire delprosjektene og prosjektgruppens tilrådning. 

 

I henhold til prosjektgruppens mandat skal det tas utgangspunkt i konsensus i prosjekt-

gruppen, men prosjektrapportens anbefalinger reflekterer ikke nødvendigvis standpunktet til 

flertallet i gruppen. I sluttfasen av prosjektet viste det seg vanskelig å oppnå konsensus om 

alle forslag. En medvirkende grunn til dette er at prosjektdeltakerne har ulike syn på hvordan 

usikkerhet rundt datagrunnlag som er brukt i analysene skal hensyntas når resultatene fra 

analysene vurderes. Prosjektledelsen har tatt konsekvensen av den manglende oppnåelsen av 

konsensus på følgende måte:  

 Rapportens oppbygging har som siktemål å identifisere ytterpunkter for standpunkt 

som kan begrunnes på et faglig grunnlag. 

 Prosjektledelsen gir sine anbefalinger fortløpende i rapporten.  

 Deltakerne fra prosjektgruppen gir sine anbefalinger som egne vedlegg til denne 

rapporten.  

 

1.1 Organisering av arbeidet 

Prosjektet har i det store og hele organisert seg slik mandatet beskriver: 

 

 Prosjektet eies av økonomidirektør Hanne Gaaserød.  

 Administrerende direktør vil etablere en ressursgruppe bestående av prosjekteier og 3 

– 4 personer fra Helse Sør-Øst RHF. 

 For å sikre at helseforetakene trekkes aktivt med i arbeidet med utvikling av 

inntektsmodellen, organiseres en prosjektgruppe bestående av: 

o Prosjektledelse og sekretariat 

o Økonomidirektørene og fagdirektørene/tilsv fra helseforetakene og de to 

private sykehusene med opptaksområde. 

o 3 representanter for de konserntillitsvalgte 

o 2 representanter for brukerorganisasjonene. 

 Innleid prosjektleder Oddvar Kaarbøe og innleid delprosjektleder Terje Hagen skal 

lede utredningsarbeidet og bidra til at nødvendige analyser og vurderinger 

gjennomføres. Prosjekteier skal sørge for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet 

i utredningsarbeidet, blant annet gjennom opprettelsen av et sekretariat for arbeidet, 

bemannet av personal fra Helse Sør-Øst RHF. Sekretariatet støtter også prosjekteier i 

arbeidet med forankring av prosjektet. 

 Prosjektrapporten tar utgangpunkt i konsensus i prosjektgruppen, men 

prosjektrapportens anbefalinger reflekterer ikke nødvendigvis standpunktet til et 

flertall av prosjektgruppens medlemmer. Prosjektrapporten skal reflektere merknader 
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og dissenser fra prosjektgruppens medlemmer. Rapportene fra delprosjektene skal 

vedlegges prosjektrapporten. 

 Det vil etableres delprosjekter for somatikk, forskning og utdanning, pre-hospitale 

tjenester og psykisk helsevern. Innleid prosjektleder Oddvar Kaarbøe og innleid 

delprosjektleder Terje Hagen etablerer og setter sammen disse del-prosjektgruppene, 

med fokus på å sikre tilstrekkelige faglige innspill, effektiv prosess og god forankring. 

I tillegg til representanter for helseforetakene bør det vurderes deltagelse i 

delprosjektgruppene fra tillitsvalgte og brukerrepresentanter. De ulike relevante 

fagrådene skal orienteres om delprosjektenes fremdrift. 

 Delprosjektrapportene tar utgangpunkt i konsensus i delprosjektgruppen, men 

delprosjektrapportens anbefalinger reflekterer ikke nødvendigvis standpunktet til et 

flertall av delprosjektgruppenes medlemmer. Delprosjektrapportene skal reflektere 

merknader og dissenser fra delprosjektgruppenes medlemmer.  
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1.1.1 Deltakere i prosjektet 
 

Prosjektgruppen har bestått av: 

 

 
 

Dette er de primære representantene som er meldt inn ved prosjektets oppstart. Enkelte av 

disse har vært representert ved stedfortredere i noen av møtene. Dette er ikke tatt inn i 

oversikten her. Psykiatrien i Vestfold HF var ved oppstart prosjektet eget helseforetak, og 

hadde representant i prosjektgruppen. Etter fusjonen med Sykehuset i Vestfold er disse 

representantene ikke lenger medlemmer i prosjektgruppen.   

 

Prosjektgruppen har hatt 5 møter 

 

Navn Rolle Sykehusområde Helseforetak

Arild Slettebakken Brukerrepr

Arne Solerød Brukerrepr

Lizzie Torkildsen KTV

Karin Solfeldt KTV

Svein Øverland KTV

Jørn Limi Økonomi Akershus Akershus US HF

Stein Vaaler Helsefag Akershus Akershus US HF

Mona Stensby Økonomi Innlandet Sykehuset Innlandet HF

Øyvind Graadal Helsefag Innlandet Sykehuset Innlandet HF

Anders Frafjord Økonomi Oslo Diakonhjemmet Sykehus AS

Jacob Mosvold Helsefag Oslo Diakonhjemmet Sykehus AS

Einar Hysing Helsefag Oslo Oslo Universitetssykehus HF

Morten Reymert Økonomi Oslo Oslo Universitetssykehus HF

Øyvind Wøllo Økonomi Oslo Oslo Universitetssykehus HF

Gaute Jørgensen Økonomi Oslo Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Bjørn Holm Helsefag Oslo Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Per Engstrand Helsefag Sørlandet Sørlandet Sykehus HF

Per Qvarnstrøm Økonomi Sørlandet Sørlandet Sykehus HF

Roger Gjennestad Økonomi Telemark-Vestfold Sykehuset i Vestfold HF

Anita Schumacher Helsefag Telemark-Vestfold Sykehuset i Vestfold HF

Ståle Langvik-Christiansen Økonomi Telemark-Vestfold Sykehuset Telemark HF

Halfrid Waage Helsefag Telemark-Vestfold Sykehuset Telemark HF

Ørjan Sandvik Økonomi Vestre Viken Vestre Viken HF

Halfdan Aass Helsefag Vestre Viken Vestre Viken HF

Jan Henrik Lund Helsefag Østfold Sykehuset Østfold HF

Marianne Wik Økonomi Østfold Sykehuset Østfold HF

Oddvar Kaarbøe Prosjektleder

Terje P Hagen Delprosjektleder

Martin Sjuls Sekretariat-økonomi

Erik Hanssen Sekretariat-økonomi

Pål Christian Roland Sekretariat-helsefag

Øyvind Røed Sekretariat-økonomi

Hanne Gaaserød Prosjekteier

Line Alfarrustad Referansegruppe RHF

Atle Brynestad Referansegruppe RHF

Tore Robertsen Referansegruppe RHF

Alice Beathe Andersgaard Referansegruppe RHF
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1.2 Prosjektets mandat 

Mandatet beskriver hva prosjektet skulle se på. Dette er gjengitt nedenfor. Resultatene av 

prosjektets arbeid er gjengitt fra kapittel 2 og utover. 

1.2.1 Somatikk 
Modellen for somatikk blir implementert 100 % fra 2012. Det er behov for å vurdere flere av 

elementene i modellen. Særlige fokusområder skal være: 

 Abonnementsordningen for spesialiserte tjenester inn til Oslo, både normtallet for 

forbruk og prisen som benyttes. 

 Ulikheter i kostnadsnivå, i hovedsak lønn. Analysene og vurderingene bør omfatte alle 

tjenesteområdene. 

 Finansieringsmodell for fler-område funksjoner. 

1.2.2 Forskning og utdanning 
Forskning og utdanning er kostnadskomponenter som er del av inntektsmodellene for Helse 

Sør-Øst. Delprosjektet skal vurdere: 

 Det skal vurderes hvilke utdanningsgrupper som bør inkluderes i inntektsmodellen.  

 Finansiering av utdanning av medisinerstudenter skal synliggjøres i inntektsmodellen. 

 Inntektsmodellens komponenter for fordeling på bakgrunn av forskningsaktivitet må 

ses opp mot øvrige finansieringskilder for forskningsaktivitet og helseforetakenes 

rapporterte kostnader til forskning. Det skal med bakgrunn i dette vurderes hvorvidt 

inntektsmodellens hensyn til forskningsaktivitet synes adekvat. Det skal vurderes om 

det er grunnlag for nye analyser av kostnad pr forskningspoeng, og eventuelt gjøre 

analyser og vurderinger av nivå for kompensasjonen. 

1.2.3 Psykisk helsevern 
Modellen for psykisk helsevern vil fra 2012 være implementert med 55% av de økonomiske 

effektene. Modellen er i all hovedsak lik den som ble vurdert av prosjektet som leverte sin 

anbefaling i mai 2010. Den mest betydelige endringen er at elementet som skulle koble 

forbruk av tjenester mot omfordelingseffektene av inntektsmodellen (forbruk vs behov) er tatt 

ut, jfr. vedtak i sak 022/2011 

Det er fortsatt behov for å vurdere sentrale elementer i modellen, og prosjektet skal særlig 

fokusere på: 

 Behovskomponenten, og spesielt hvordan den skal, eller ikke skal, ta hensyn til et 

høyere forbruk i større byer. Undersøkelser til støtte for konklusjoner om dette bør 

inkludere produktivitets- og kostnadsanalyser. Det bør også undersøkes om det er 

ulike grensesnitt mot kommunehelsetjeneste i ulike kommuner, og særlig om Oslo 

skiller seg systematisk fra øvrige kommuner i Helse Sør-Øst.  

 Det skal rettes et særlig fokus på å analysere og forklare forbruk av helsetjenester 

innen psykisk helsevern blant ikke-vestlige innvandrere.   

 Kostnadskomponenten for interne avstander innen sykehusområdene. 

1.2.4 Prehospitale tjenester 
En kriteriebasert modell for fordeling av inntekter til pre-hospitale tjenester kan i noen grad 

følge samme tankegang som de øvrige inntektsmodellene. Prosjektet skal jobbe med å utvikle 

en modell som bygger på kriterier som ikke er direkte relatert til tjenesten, som for øvrige 

tjenesteområder. Prosjektet må imidlertid vurdere om det er hensiktsmessig å ta hensyn til 

forhold til som organisering, beredskap og utnyttelse av kapasitet. Arbeidet vil skille mellom 

ambulansetjeneste og pasienttransport. Det skal startes med analyser av kvantitativt 

datamateriale fra ambulansetjenestene. Data som vil bli brukt i dette arbeidet er ikke analysert 
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tidligere. Det er usikkerhet rundt datakvalitet. I hvilken grad dette påvirker validiteten til 

resultatene må diskuteres.  

1.2.5 Helhetsperspektiv og evaluering av inntektsmodellene for Helse Sør-Øst 
Som del av prosjektrapporten skal prosjektgruppen sammenfatte og vurdere helheten i den 

modellbaserte inntektsfordelingen som nå etter hvert legges til grunn for regionen. I denne 

sammenheng skal en vurdere hvordan de ulike elementene i inntektsmodellen vektes mot 

hverandre. I dag er dette i all vesentlighet bestemt av historisk fordeling. Vektingen kan 

påvirkes av valg av finansieringsløsning for samhandlingsreformen og hvilke oppgaver som 

overføres fra spesialisthelsetjenestene til kommunene. 

 

Det skal videre klargjøres hvordan inntektsfordelingsmodellene samlet påvirker fordelingen 

av ressurser mellom helseforetakene i Helse Sør-Øst. Herunder hvilke elementer som gir 

omfordelingsvirkninger og hvordan modellene vil påvirke framtidig inntektsfordeling.  

 

Til slutt skal det kartlegges i hvilken grad valg av inntektsmodeller for fordeling av inntekter 

mellom sykehusområder har påvirket inntektsfordelingen internt i sykehusområdene.  

 

Arbeidet skal resultere i en samlet beskrivelse av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst.  

1.3 Inntektsmodellene i Helse Sør-Øst RHF 

Det vises til tidligere års rapporter for en helhetlig presentasjon av inntektsmodellen i Helse 

Sør-Øst RHF. Det vil i tillegg bli utarbeidet et mer omfattende dokument som beskriver alle 

inntektsmodellene i Helse Sør-Øst RHF. Inntektsmodellen er en objektiv modell for å fordele 

basisinntekt til sykehusområdene i regionen. Modellen er bygget opp av delmodeller innenfor 

tjenesteområdene somatikk, psykisk helsevern, TSB, i tillegg er det etablert modeller for 

fordeling av kapitalinntekter og endrede inntekter knyttet til endrede beregningsforutsetninger 

av pensjonskostnader. Dette prosjektet har i tillegg startet arbeidet med å utarbeide en modell 

for fordeling av inntekter knyttet til prehospitale tjenester. 

 

Delprosjektene innenfor somatikk og psykisk helsevern har ikke hatt som mål å endre selve 

modellen, men å se på definerte problemstillinger og vurdere videreutvikling av eksisterende 

modell. 

2 Somatikk 
Modellen for somatikk ble 100 % innført fra og med 2012. Dette delprosjektet har sett på: 

 Abonnementsordningen for spesialiserte tjenester ved Oslo universitetssykehus HF, 

både normforbruket og prisen som benyttes. 

 Ulikheter i kostnadsnivå, i hovedsak lønn 

 Finansieringsmodell for flerområdefunksjoner. 

 

Dette avsnittet oppsummerer delprosjekt somatikk, det vises til delprosjektets rapport for en 

uttømmende beskrivelse av delprosjektets arbeid og resultater. Problemstillingene reist i 

delprosjektet er diskutert i prosjektgruppen, og hovedinnholdet i disse diskusjonene er 

reflektert i punktene nedenfor. 

2.1 Abonnementsordningen 

Prosjektet anser i likhet med delprosjektgruppen at dagens abonnementsmodell basert på 

estimert volum og kostnad knyttet til spesialiserte tjenester fortsatt er den mest transparente 
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og treffsikre løsningen en kan komme frem til pr i dag for å finansiere disse tjenestene, bla. 

fordi det ikke registreres behandlingsnivå (lands-, flerregional-, regions-, flerområde-, 

område-, lokalsykehusfunksjon) i de pasientadministrative systemene.  

 

Delprosjektgruppen mener at et arbeid som fører fram til en omforent registrering av pasienter 

og kostnader knyttet til spesialiserte tjenester vil være et viktig bidrag for en mer presis 

diskusjon om hva som er korrekt nivå på volum og pris i abonnementet for spesialiserte 

tjenester. For å oppnå dette bør det som fortsettelse av inntektsmodellarbeidet etableres et 

utviklingsprosjekt for en KPP-løsning (Kostnad Per Pasient) med forankring i Helse Sør-Øst 

RHF, og med deltakelse fra utvalgte helseforetak i regionen og andre regionale foretak. 

Arbeidet bør også vurdere i hvilken grad en kostnadsdekningsmodell gir tilstrekkelig rom for 

utvikling av tjenesten over tid, samtidig som incentiver til kostnadseffektiv drift 

opprettholdes.  

2.1.1 Volum 
Det er delprosjektgruppens vurdering at det ikke er grunnlag for å endre normen for bruk av 

spesialisert medisin
1
 i abonnementsordningen på 40,5 DRG poeng pr 1000 innbygger. 

Prosjektgruppen sitter ikke på ny informasjon som gir grunnlag for en slik endring. En 

problemstilling som er drøftet er hvorvidt Sørlandet sykehusområde skal få et uttrekk fra 

normforbruket i abonnementsordningen, da Sørlandet sykehus HF bruker Oslo 

universitetssykehus HF i langt mindre grad enn de andre helseforetakene i regionen. Årsaken 

til dette er at helseforetaket i stor grad selv tilbyr disse tjenestene, evt. kjøper tjenester fra 

Helse Vest (Stavanger universitetssykehus). 

 

Delprosjektgruppen mener at det må ligge en medisinskfaglig vurdering til grunn for en 

eventuell generell reduksjon av størrelsen på abonnementet for Sørlandet. Denne 

medisinskfaglige vurderingen bør spesifisere hvilke regionale funksjoner som også skal tilbys 

ved Sørlandet. Dersom Sørlandet skal få et redusert forbruk i abonnementet, må det ligge til 

grunn at en tilsvarende reduksjon for andre sykehusområder kan bli aktuelt, dersom deres 

utvikling går i samme retning som for Sørlandet. 

2.1.2 Pris 
Delprosjektgruppen har et delt syn på om dagens pris på totalt 120 % av ISF-pris skal endres. 

Delprosjektet har tatt utgangspunkt i et notat fra Oslo universitetssykehus HF
2
 om prissetting 

av lands- og regionsfunksjoner som indikerer en pris på 125-126 % av ISF pris. 

Delprosjektgruppen har utført en benchmarkanalyse som viser at Oslo universitetssykehus HF 

har et kostnadspåslag på ca 5 % i forhold til de andre regionsykehusene på en tilsvarende 

pasientmasse. Det er usikkerhet knyttet til om all pasientseleksjon er fjernet med metoden 

som er brukt i benchmarkanalysen. Det lave innslaget av pasienter fra andre regioner tyder 

imidlertid på at innslaget av landsfunksjonspasienter er relativt lavt. 

 

Sykehusområdene utenfor Oslo sykehusområde mener prisen skal være uendret, blant annet 

basert på at benchmarkanalysen indikerer et høyere kostnadsnivå ved Oslo 

universitetssykehus HF enn ved øvrige regionsykehus.  

 

                                                 
1
 Spesialisert medisin innebærer lands- og regionsfunksjoner (medisin) som i Helse Sør-Øst ihovedsak kun 

utføres ved Oslo universitetssykehus HF 
2
 Notat fra Oslo universitetssykehus. Prissetting av lands- og regionsfunksjon (spesialiserte 

funksjoner) Dato: 03. mai 2010 
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Et moment som bør tillegges vekt når endelig konklusjon skal trekkes kan være at 

kostnadssammenligningen blir mer robust dersom atypiske kostnadsavvik ekskluderes før det 

totale kostnadsavviket beregnes. Basert på en eksklusjon av de fire DRG-ene med størst 

kostnadsavvik bør effektivitetskravet settes til om lag 3,5 %. Dette gir en abonnementspris 

som medfører en total pris på 122,5 % av ISF-kostnad. 

 

Det vises til en mer inngående beskrivelse og diskusjon av prissettingen i 

abonnementsordningen i delprosjektets rapport. Det er en reell uenighet i arbeidsgruppen, og 

man er ikke samstemt i hva prisen bør være. Enkelte medlemmer i delprosjektet har kommet 

med merknader/dissenser til rapporten. 

2.1.3 Kurdøgnfinansiert virksomhet 
Kurdøgnfinansierte institusjoner faktureres i dag og delprosjektgruppen mener at dette er en 

ordning som bør videreføres. Delprosjektgruppen legger til grunn at inntekter knyttet til 

fakturering av kurdøgn bør totalfinansiere disse virksomhetene. 

2.1.4 Poliklinisk strålebehandling 
DRG-poeng for strålebehandling har ikke tidligere vært inkludert i oversiktene over DRG-

poeng. For 2010 er strålebehandling finansiert via takster, men disse kan også omregnes til 

DRG-poeng via satsene og ISF-prisen. Fra 2012 endres dette, da ekstern poliklinisk 

strålebehandling inngår i DRG-systemet på vanlig måte med 9 ulike DRG’er. Det bør derfor 

vurderes hvorvidt DRG-poeng for strålebehandling bør inngå i abonnementet knyttet til 

polikliniske tjenester. I og med at en ikke har konkrete historiske data basert på nye DRG’er 

og tilhørende vekter, er det vanskelig å fastsette volum knyttet til dette. Strålesatellittene i 

Kristiansand og Gjøvik gjør det ytterligere komplisert å fastsette dette som et abonnement. 

 

Ettersom poliklinisk strålebehandling inkluderes i DRG-vektene fra 2012, og beregningen av 

antall DRG-poeng ser ut til å endres betydelig, foreslås det i første omgang at 

gjestepasientoppgjøret for de aktuelle DRG’ene settes til 100 % av ISF-pris. 

2.1.5 Laboratorie og radiologi 
Tidligere fylkesandeler er håndtert i budsjett 2012 med fast omfordeling i basis mellom 

helseforetakene basert på historiske aktivitetsdata. Den konkrete omfordelingen må hensyntas 

når effekter av inntektsmodellen kalkuleres ved oppdatering for 2013. Det er også nødvendig 

at aktivitetsdata og den konkrete kompensasjonen oppdateres årlig. 

 

Det er videre en god del aktivitet knyttet til analyser og tolkning av tilsendte prøver og bilder 

(herunder telemedisin) for pasienter som er inneliggende i andre helseforetak. Denne 

aktiviteten må ha en finansiering som ikke forutsetter bruk av den basisrammen som Oslo 

sykehusområde tildeles for å yte tjenester til befolkningen i eget opptaksområde.  

 

Delprosjektgruppen har ikke klart å definere helt konkret hva som er inkludert av 

kompensasjon for disse forholdene i budsjett for 2012, hva som skal faktureres og hva som 

eventuelt må anses å ha en manglende finansiering i inntektssystemet. Delprosjektgruppen 

anser at dette må det ses nærmere på og anbefaler at Helse Sør-Øst RHF etablerer en 

arbeidsgruppe i forlengelsen av inntektsmodellarbeidet som skal definere oppgjørssystem 

knyttet til alle deler av laboratorie og radiologisk virksomhet. 

2.2 Abonnement poliklinikk 

Delprosjektgruppen vurderer at et abonnement vil være hensiktsmessig for sykehusområders 

bruk av Oslo universitetssykehus HF også i forbindelse med poliklinisk aktivitet. 



Inntektsmodellprosjekt 2012 

11 
 

Abonnementet bør inneholde et begrenset volum. Som for abonnementet for inneliggende 

pasienter er det delprosjektgruppens vurdering at bruken av disse tjenestene synker med 

avstand til Oslo, og at “riktig” volum representeres fra de tre sykehusområdene Innlandet, 

Telemark og Vestfold, og Østfold. På bakgrunn av dette settes volumet i abonnementet til 2,0 

DRG-poeng pr 1000-innbyggere. 

 

Delprosjektgruppen legger til grunn at abonnementet har sitt utgangspunkt i at det er en 

vedvarende, villet pasientstrøm knyttet til forberedelser og oppfølging av pasienter som får 

spesialisert behandling ved Oslo universitetssykehus HF. Det er ikke antatt at prisen for disse 

konsultasjonene har høyere gjennomsnitt enn for den aktuelle DRG’en totalt. Pris for 

abonnementet settes derfor slik at total pris blir 100 % av ISF. 

2.3 Lønnsnivå 

Delprosjektgruppen har vurdert analyser av forskjeller i lønnsnivå for leger og sykepleiere. 

Det er funnet mindre variasjoner, hvor det kan antydes en noe høyere lønnsnivå for Oslo 

universitetssykehus HF. Det legges til grunn at dette blant annet relateres til de spesialiserte 

funksjonene, og må anses å dekkes opp av abonnementet for spesialiserte tjenester. 

2.4 Fler-område funksjoner 

Delprosjektgruppen har ikke gått inn på konkrete løsninger for de enkelte fler-område og 

regionale funksjoner som er tildelt utenfor Oslo. På generelt grunnlag anbefales det at 

logikken i abonnementet for spesialiserte tjenester følges for finansieringen av slike 

funksjoner, beskrevet i prosjektrapporten fra 2010. Både pris og volum må imidlertid vurderes 

særskilt. En betydelig utfordring er å definere hvilke funksjoner dette faktisk er snakk om der 

disse eventuelt skal anses som spesialiserte. Det må også bestemmes hvilken aktivitet som 

eventuelt skal gi ”fradrag” i forhold til volumnormen knyttet til abonnementet for spesialiserte 

tjenester. 

2.5 Prosjektgruppens tilrådninger 

Prosjektgruppen har i hovedsak samme oppfatning av de tema delprosjektet i somatikk har 

vært innom. Prosjektgruppen har brukt mest tid på å diskutere abonnementsordningen for 

spesialisert medisin. 

 

I likhet med delprosjektet, er det prosjektgruppens vurdering at det ikke er grunnlag for å 

endre normen på 40,5 DRG-poeng pr 1000 innbygger for bruk av spesialisert medisin i 

abonnementsordningen. At alle sykehusområder unntatt Sørlandet i sum bruk av tjenester i 

Oslo ligger over dette normtallet, skyldes bl.a. henvisningspraksis og fritt sykehusvalg som 

blir finansiert gjennom gjestepasientoppgjøret. Analysene i delprosjektet viser at jo nærmere 

pasienten bor Oslo sykehusområde jo større er sannsynlighet for at pasientene også blir 

behandlet her. 

 

Det er en reell uenighet i prosjektgruppen på hvordan prisen på abonnementet for spesialiserte 

tjenester bør fastsettes og følgelig hva prisen bør settes til. I hovedsak er uenigheten mellom 

kjøpere og selger av disse tjenestene. Prosjektgruppen har ikke sett det som hensiktmessig å 

inngå et kompromiss for å komme frem til en pris, men vært opptatt av å synliggjøre 

standpunkt og argumentasjon, slik at Helse Sør-Øst RHF kan fastsette en abonnementspris på 

bakgrunn av dette. Basert på dagens tilgjengelige data og analyser står det regionale 

helseforetaket derfor i realiteten overfor tre alternativer i fastsettelsen av prisen: 

• Alternativ 1: 120 % DRG. Bygger på tidligere estimat av kostnader ved de 

spesialiserte tjenestene (basert på Samdata-tall fra 2007) 
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• Alternativ 2: 126 % DRG. Bygger på OUS sin KPP-beregning på bakgrunn av data fra 

2007-2009 for Rikshospitalet 

• Alternativ 3: Tar utgangspunkt i 126 % DRG som kostnad, men trekker fra ca 3,5 % 

på grunn av påviste kostnadsforskjeller fra de øvrige regionsykehusene (ca 122,5 % 

DRG) 

 

Prosjektledelsen anbefaler at alternativ 3 legges til grunn.  

3 Forskning og utdanning 
Forskning og utdanning er kostnadselementer som er en del av kostnadskomponenten i 

inntektsmodellene for Helse Sør-Øst. Delprosjektet har vurdert: 

 Hvilke utdanningsgrupper som bør inkluderes i inntektsmodellen.  

 Hvordan finansiering av utdanning av medisinerstudenter skal synliggjøres i 

inntektsmodellen. 

 Inntektsmodellens komponenter for fordeling på bakgrunn av forskningsaktivitet må 

ses opp mot øvrige finansieringskilder for forskningsaktivitet og helseforetakenes 

rapporterte kostnader til forskning. Det er med bakgrunn i dette vurdert hvorvidt 

inntektsmodellens hensyn til forskningsaktivitet synes adekvat. Det er vurdert om det 

er grunnlag for nye analyser av kostnad pr forskningspoeng, og eventuelt å gjøre 

analyser og vurderinger av nivå for kompensasjonen. 

3.1 Om kostnadskomponenten og forskning 

Kostnadskomponenten kompenserer for merkostnader i behandlingsaktiviteten, ”ufrivillige 

kostnadsulemper”. Det er mange kostnader forbundet med den aktivitet som helseforetakene 

driver, men ikke alle tas hensyn til i inntektsmodellen. I forhold til kostnadskompensasjon er 

det forsøkt å identifisere de kostnadsulemper som ikke fordeler seg jevnt med 

behovskomponenten, og som ikke kan anses å fanges opp av mobilitetskomponenten  

 

Forskningsaktivitet ble tatt inn som et del-element i kostnadskomponenten da 

inntektsmodellen ble etablert i 2009. Bakgrunnen er hypotesen om at de sykehusene med høy 

forskningsaktivitet også har høyere kostnader i behandlingsaktiviteten enn sykehus med 

lavere forskningsaktivitet. Dette er bekreftet gjennom analyser. Kostnader forbundet med 

undervisning av medisinere kan også være fanget opp i analysene, det er en sterk 

samvariasjon mellom medisinundervisningen i sykehusene og sykehusenes 

forskningsaktivitet. I tillegg er kompensasjonen knyttet til forskningspoengene et uttrykk for 

den basisramme som foretaket må påregne å settes av til sin forskningsaktivitet, utover den 

direkte finansieringen av forskningsprosjekter. Kostnadskomponenten dekker med andre både 

en del direkte kostnader, infrastruktur/indirekte kostnader, samt merkostnader i 

pasientbehandlingen som følge av forskningsaktivitet. 

3.2 Undervisning og utdanning 

Delprosjektgruppen ønsker både å synliggjøre medisinutdanningen og høgskoleutdanningene
3
 

i kostnadskomponenten og foreslår at det kompenseres for kostnader tilsvarende sykehusenes 

ressursbelastning forbundet med denne undervisningen slik det er gjort rede for i kapittel 2 og 

3 i delprosjektets rapport. Ressursene fordeles etter sykehusenes relative bidrag i 

undervisningen. 

                                                 
3
 Høgskoleutdanningene som er inkludert er: Sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, radiografer, 

bioingeniører 
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3.3 Forskningsaktivitet og finansiering 

Modellen med en delkomponent for forskning i tillegg til de direkte inntektene forbundet med 

prosjekter og programmer gir i prinsippet en tilfredsstillende finansiering av sykehusenes 

forskningsaktiviteter. Delprosjektgruppen vil imidlertid understreke usikkerheten forbundet 

med estimatene for kostnader ved forskningsaktiviteter og anbefaler nye analyser på dette 

feltet så snart det foreligger tilfredsstillende datagrunnlag. 
 

I tilfeller der NIFU foretar tekniske endringer i beregningen av forskningspoengene skal dette 

ikke påvirke ressursinnsatsen i forskning. I slike tilfeller skal prisen benyttes for å nøytralisere 

volumendringene. 

 

Delprosjektgruppen vil videre presisere at inntektsfordelingsmodellen fordeler en gitt ramme 

og at økning av forskningsinnsatsen ikke øker denne rammen. En eventuell økning i 

forskningskomponenten vil føre til at midlene som fordeles gjennom andre deler av modellen 

(behovskomponenten) reduseres. 

 

Hvorvidt forskningskomponenten skal endres i takt med endringer i forskningsproduksjonen 

og dermed påvirke de ressursene som fordeles gjennom behovskomponenten eller om 

forholdet mellom kostnadskomponenten og behovskomponenten skal holdes konstant i 

relative størrelser, bør avgjøres av Helse Sør-Øst RHF ved de årlige budsjettbehandlingene. 

3.4 Prosjektgruppens tilrådning 

Deltakerne i prosjektgruppen stiller seg bak innstillingen i dette delprosjektet.  

4 Prehospitale tjenester 
Delprosjektet har arbeidet med å etablere en kriteriebasert modell for fordeling av inntekter til 

pre-hospitale tjenester, i første omgang ambulansedrift. Modellen er begrenset til å omfatte 

bilambulanser. Det er et siktemål å inkludere fordeling av inntekter knyttet til båt-, 

flyambulanse og helikopter i modellen.  

Den modellen som er lagt til grunn til fordeling av inntekter til pre-hospitale tjenester mellom 

sykehusområdene er bygget opp på samme måte som inntektsmodellene for de øvrige 

tjenesteområdene, dvs. med en behovskomponent som fordeler inntekter ut fra befolkningens 

behov og med en kostnadskomponent som kompenserer sykehusområdene for ulike 

kostnadskrevende forhold. I modellen for pre-hospitale tjenester vil dette gjøres i forhold til 

drift av AMK og medisinsk bemanning til Luftambulansen.  

 

I tillegg krever modellen en mobilitetskomponent som kompenserer for aktivitet som utføres 

for pasienter fra andre sykehusområder. Det legges imidlertid ikke opp til noen egen 

faktureringsordning for disse tjenestene, men mobiliteten håndteres gjennom omfordeling i 

basisrammen. 

 

Alle ambulansespesifikke data som er benyttet i analysene er hentet fra helseforetakenes 

AMIS- systemer, som gir tilgang til et svært omfattende og kvalitetsmessig godt datamateriale 

som er egnet til analyseformål. 

 

Det er videre innhentet kostnadsdata for alle ambulansestasjoner for 2009 og 2010 fra 

helseforetakene som er benyttet i beregningene. 
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Disse dataene benyttes til å definere kostnader per innbygger pr kommune. Ved å kombinere 

informasjon om kjørte minutter pr stasjon fra AMIS, med kostnader pr stasjon som rapportert 

fra helseforetakene, gir dette kostnader pr minutt for den enkelte stasjon. Dette gir mulighet 

for å kalkulere kostnad for hvert enkelt oppdrag. AMIS-dataene gir også informasjon om 

pasientens bostedskommune, og disse kan følgelig summers pr kommune. Denne kostnaden 

normeres med innbyggertallet i kommunen 

 

Alle analyser videre er gjort på kommunenivå. Det er benyttet data for alle kommuner i 

regionen.  

 

Behovskomponenten er basert på analyser av oppdrag per innbygger på kommunenivå. De 

analyser som er foretatt viser at det er befolkningens alderssammensetning som best forklarer 

variasjonene i behov.  

Aldersvariablene som har signifikant effekt er: 

 

 Aldersgruppen 67-79 år 

 Aldersgruppen 80 år + 

 

Ved å supplere disse analysene med AMIS- data om pasientenes alder, er det etablert et sett 

med kriterievekter knyttet til de ulike aldersgruppene. Det er aldersgruppen 80+ som tilordnes 

størst vekt.  

 

Det viser seg videre at sosiale indikatorer har liten betydning her, og vil bli vurdert tatt ut i 

den endelige modellen. 

 

Kostnadskomponenten er basert på analyser av kostnader per oppdrag, der kostnadene per 

oppdrag kalkuleres med utgangspunkt i ambulansestasjonenes samlede kostnader (inkl. 

avskrivinger) og tidsbruk per oppdrag som genereres i den enkelte kommune. På denne måten 

vil kostnader forbundet med beredskap og transporter uten pasienter fanges opp og fordeles 

på kommunenivå.  

 

De analyser som er foretatt tyder på at det er ulike avstandsmål som best forklarer variasjoner 

i kostnad pr oppdrag. Disse er:  

 

 Reiseavstand til 1000 innbyggere 

 Reiseavstand til 2000 innbyggere 

 Reiseavstand til lokalsykehus 

 Reiseavstand til Oslo 

 

Det er tilordnet vekter til hvert av disse kriteriene, som sammen med kriteriene knyttet til 

behov fordeler inntekter til sykehusområdene, med ca 54 % basert på alderskriteriene og ca 

46% basert på kostnadskriteriene, (dvs. de ulike avstandsmålene).  

 

Arbeidsgruppen har ikke avsluttet sitt arbeid innen den opprinnelige fristen som er satt i 

prosjektet. Dette har dels sammenheng med behov for ytterligere kvalitetssikring av data og 

analyser, og dels i at det er enkelte uavklarte problemstillinger som må drøftes videre og 

avklares. Det er i hovedsak to forhold som det må diskuteres ytterligere hvordan skal 

håndteres: 
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 Somatikk- modellen har vist at Sørlandet sykehus HF benytter spesialiserte funksjoner 

ved Oslo universitetssykehus i langt mindre grad enn de andre helseforetakene i 

regionen, mens ambulansemodellen, slik den nå ligger, kompenserer Sørlandet 

sykehus HF betydelig som følge av stor avstand til Oslo.  

 

 De kostnadsdata som er benyttet i analysene er fra 2009 og 2010, og tar ikke hensyn 

til at det er flere sykehusområder som etter dette er i ferd med å overta 

ambulansedriften fra private utøvere, noe som innebærer et høyere kostnadsnivå enn 

det som er lagt til grunn i de beregningene som nå foreligger. 

 

4.1 Prosjektgruppens tilrådninger 

Vurderingen er at dette arbeidet er i godt gjenge. Prosjektgruppen vil derfor foreslå at 

delprosjektgruppen gis mandat til å sluttføre arbeidet med en modell for ambulansetjenesten. 

De analysene som er gjennomført er ikke tidligere foretatt i Norge. 

 

I tillegg tilrår prosjektgruppen at delprosjektet utvides til også å omfatte pasienttransport, slik 

at en får en helhetlig modell for hele prehospital sektor. 

 

Den ferdige rapporten fra det videre arbeidet bør behandles av en gruppe med tilsvarende 

sammensetning som gruppen som nå avgir prosjektrapport. 

5 Psykisk helsevern 
Modellen for psykisk helsevern er fra 2012 implementert med 55% av de økonomiske 

effektene. Modellen er i all hovedsak lik den som ble vurdert av prosjektet som leverte sin 

anbefaling i mai 2010. Den mest betydelige endringen er at elementet som skulle koble 

forbruk av tjenester mot omfordelingseffektene av inntektsmodellen (forbruk vs behov) er tatt 

ut. Det er fortsatt behov for å vurdere sentrale elementer i modellen, og prosjektet har særlig 

fokusert på: 

 Behovskomponenten, og spesielt hvordan den skal, eller ikke skal, ta hensyn til et 

høyere forbruk i større byer. Undersøkelser til støtte for konklusjoner om dette bør 

inkludere produktivitets- og kostnadsanalyser. Det bør også undersøkes om det er 

ulike grensesnitt mot kommunehelsetjeneste i ulike kommuner, og særlig om Oslo 

skiller seg systematisk fra øvrige kommuner i Helse Sør-Øst.  

 Forklare forbruk av helsetjenester innen psykisk helsevern blant ikke-vestlige 

innvandrere.   

 Kostnadskomponenten for interne avstander innen sykehusområdene. 

5.1 Behovskomponent - storbyfaktor og ikke vestlige innvandrere 

Målsettingen med arbeidet har primært vært en nærmere analyse av forhold som kan bidra til 

å forklare det høye kostnadsnivået i Oslo. Internasjonale studier gir indikasjoner på 

merforbruk i storbyer primært som følge av at personer med psykiske diagnoser, særlig 

alvorlige sinnslidelser, trekker mot byene. I behovskomponenten er dette håndtert ved 

inkludering av en kostnadsvekt basert på variabelen "innbyggertall kvadrert". Det er disse 

forholdene som diskuteres nærmere i fortsettelsen. Målet er altså ikke en gjennomgang av 

behovskriteriene. 
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Det er benyttet flere analytiske tilnærminger, men bare to av disse tilnærmingene har gitt 

resultater som med noen grad av rimelighet kan benyttes i diskusjonen av kostnadsnivået i 

Oslo. De to tilnærmingene er: 

 Analyser av opphold per innbygger på kommune- og bydels nivå i Helse Sør-Østs 

opptaksområde 

 Analyser av kostnader per innbygger på kommune- og bydels nivå i Helse Sør-Østs 

opptaksområde 

 

Begge tilnærmingene er basert på at data fra institusjonshelsetjenesten brytes ned til 

kommune- og bydelsnivå. En utnytter deretter variasjonen i opphold per innbygger eller 

kostnader per innbygger på kommune-/bydelsnivå for å identifisere variabler som er korrelert 

med disse forholdene. Tilnærmingen er tilsvarende den som er benyttet i tidligere analyser av 

forbruk av somatiske helsetjenester.  Resultatene av kostnadsanalysen presenteres i 

delprosjektrapporten og oppsummeres her. Hovedresultatene fra analysen av opphold 

refereres til avslutningsvis. En gevinst av arbeidet er at det har lykkes å bryte kostnadsdata 

ned på bydeler i Oslo. 

5.1.1 Produktivitets- og kostnadsanalyser 
Delprosjektet har også vurdert hvilke muligheter for produktivitets- og effektivitetsanalyser 

som foreligger innenfor psykisk helsevern. I delprosjektets første møte presenterte Sverre 

Kittelsen fra Frischsenteret analyser av produktivitet gjort for Beregningsutvalget for 

spesialisthelsetjenesten (BUS). Disse viste betydelige forskjeller i produktivitet i 

analyseperioden 2005 – 2008. BUS konkluderte med at det i for liten grad foreligger 

informasjon om pasienttyngde som gjør det mulig å skape sammenlignbare mål for 

produktivitet. Delprosjektet har ikke gått videre på dette, da det på nåværende tidspunkt ikke 

er mulig å oppnå andre resultater enn det som allerede forelå gjennom analysene for BUS. 

Med de begrensningene som ligger i materialet, var produktiviteten i OUS lavest av 

helseforetakene i HSØ. OUS er ansvarlig for om lag halvparten av aktiviteten i Oslo 

sykehusområde. 

 

I SAMDATA for 2010 og i rapporten “driftsindikatorer for DPS” er det for første gang 

presentert kostnadsdata for liggedøgn og utskrivninger innen psykisk helsevern for voksne 

(VOP). Dataene presenteres for helseforetak/sykehus samlet, samt fordelt på sykehus og DPS-

nivå. Delprosjektgruppen har ikke funnet at en ville kunne presentere kvalitativt bedre eller 

mer treffsikre analyser enn hva som foreligger i disse rapportene. Kostnadsdata fra disse 

rapportene er benyttet i det videre arbeidet, for blant annet å kalkulere kostnad pr innbygger 

på kommunenivå.  

5.1.2 Ressurser til psykisk helsearbeid i kommunene 
Kommunalt tilbud er beskrevet ved årsverk knyttet til psykisk helsearbeid. Data er hentet fra 

SINTEF-rapport A17039 “Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2009” og viser til dels 

betydelige variasjoner innad i Helse Sør-Øst. Det kommunale tilbudet er lavest i Oslo fylke 

og høyest i Telemark fylke. Det må understrekes at årsverk innen psykisk helsearbeid i 

kommunene er data som ikke rutinemessig hentes inn. Det kan derfor være variasjoner i 

definisjoner og klassifiseringen mellom kommunene.  

 

I rapporten fremkommer en markant forskjell i ressurser til psykisk helsearbeid i kommunene 

i Oslo og Akershus (1,69 og 1,84 årsverk pr 1000-innbyggere) i forhold til de øvrige 

sykehusområder (2,41 til 3,08 årsverk pr 1000-innbyggere). 
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5.1.3 Kostnader allokert til kommunenivå 
Gjennomsnittlig kostnad pr innbygger på kommunenivå er laget på bakgrunn av tallene for 

kostnader per liggedøgn og aktivitet per institusjon (fra NPR). Beregningen viser at Oslo har 

høye kostnader innen psykisk helsevern, og basert på disse dataene er kostnadene per 

innbygger i Oslo 37 % over gjennomsnittet i Helse Sør-Øst. Det er betydelig spredning i 

kostnader pr innbygger pr kommune innenfor alle helseforetak, og også mellom bydeler i 

Oslo kommune. 

5.1.4 Analyser av kommune- og bydelsvariasjoner 
Kostnad pr innbygger til voksenpsykiatri er analysert med utgangspunkt i variablene i den 

eksisterende kostnadsnøkkelen, samt andel ikke-vestlige innvandrere, sosialhjelpsmottagere, 

kommunalt tilbud og kommunestørrelse. Ikke-vestlige innvandrere er innvandrere fra land 

utenom Europa, Nord-Amerika, og Australia, samt Tyrkia. Innbyggertall inngår lineært og 

kvadrert. 

 

Regresjonsmodellene har ikke gitt god tilpasning til data og de fleste forklaringsvariablene er 

insignifikante. Det er imidlertid fire variabler som kommer ut med signifikante effekter i 

enkelte av modellkjøringene. Det er andel sosialhjelpsmottakere, andel uføre med psykiske 

diagnoser, andel ikke-vestlige innvandrere og folketall. Det er positive sammenhenger 

mellom disse variablene og kostnader per innbygger. Sammenhengene bekrefter 

hovedresultatene fra SINTEF-analysene som ble gjennomført for HSØ i 2010 og resultatene i 

innstillingen fra Magnussen-utvalget. 

 

Variabelen som beskriver ressursbruk til psykisk helsearbeid på kommunenivå, har negativ 

effekt i alle analyser, men ingen av effektene er signifikante. Det betyr at det er indikasjoner 

på at bruken av spesialisttjenester avtar med økende kommunalt tilbud, men at vi på dette 

datamaterialet ikke med sikkerhet kan fastslå at det er en slik sammenheng. En årsak til at 

sammenhengene ikke blir signifikante kan være at antall enheter i analysen er lite. 

 

Når det gjelder variablene som kan sies å fange opp forhold som i noen grad er spesifikke for 

storbyene er sammenhengene som følger: 

 Det er positive effekter av folketall og folketall kvadrert når disse inngår enkeltvis i 

regresjonene 

 Når folketall og folketall kvadrert inngår samtidig tar folketall positivt fortegn 

(signifikant) og folketall kvadrert negativt fortegn (insignifikant).  

 Når folketall kvadrert og ikke-vestlige innvandrere inngår samtidig, blir effekten av 

innvandrere insignifikant.  

 

Fortolkningen er som følger: 

 Analysene gir klare indikasjoner på at det finnes en storbyeffekt, dvs. en effekt som 

innebærer at kostnadene i storbyene er høyere enn det demografiske, sosioøkonomiske 

og helsemessige variabler i seg selv tilsier. Fra andre studier vet vi at storbyeffekten 

kan ha sammenheng med at personer med psykiske lidelser trekker til større tettsteder 

på grunn av bedre helsetilbud eller forhold ved den sosial strukturen.  

 Ikke-vestlige innvandrere har sannsynligvis noe høyere ressursbruk innen psykisk 

helsevern enn andre, men dette ser ut til å fanges opp av andre kriterier i modellen. I 

tillegg til lav utdanning og uførhet som følge av psykiske diagnoser, vil effekten 

fanges opp av folketall kvadrert. 
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5.1.5 Litteraturanalyser 
Delprosjektgruppen har gjort en ny gjennomgang av internasjonal litteratur om by-land-

variasjoner i psykiske lidelser med utgangspunkt i tidsskrifter fra perioden 2010-2012. Søket 

er gjort i PubMed og ISI basert på ordene: mental psychiatric* urban rural. Sammendragene 

fra relevante studier er samlet i vedlegg 2. Flere studier også fra de siste årene rapporterer 

høyere insidens for psykiske lidelser i storbyer, men det finnes også studier som ikke finner 

dette mønsteret. Det er en svak overvekt av studier som finner merforbruk i storbyer. Sammen 

med litteraturgjennomgangen som ble gjort i forrige rapport, er konklusjonen at det er noe 

overvekt av psykiske lidelser i storbyer. Sammenhengen er klarest for alvorlige psykiske 

lidelser, mens mindre alvorlige lidelser ser ut til å ha en jevnere geografisk fordeling.  

 

Gruppen har videre søkt etter analyser av kostnadsvariasjoner mellom by og land innen 

psykiatrien. Analysen har vært avgrenset til Norden siden institusjonelle forhold er 

sammenliknbare. En svensk studie indikerer noe høyere kostnader i storbyer enn i andre deler 

av landet, for eksempel er kostnadene i Stockholm 7-9% over landsgjennomsnittet.
4
 Den siste 

rapporten fra De danske regioner indikerer at totalutgiftsnivået til psykiatrien i Region 

Hovedstaden ligger om lag 35% over landsgjennomsnittet.
5
 Begge analysene gir sparsomme 

definisjoner av hvordan utgiftsvariablene er definert. Det er derfor ikke mulig å si om 

eventuelle regionale eller nasjonale behandlingsavdelinger inngår i utgiftstallene for disse to 

hovedstedene. 

5.1.6 Forslag til løsninger 
De nye analysene har bekreftet at det er et merforbruk av psykiske helsetjenester i storbyer, 

men har ikke ført til en nærmere forklaring av årsakene til merforbruket. Analysene har også 

gitt indikasjoner på at ikke-vestlige innvandrere har merforbruk, men at merforbruket kan 

fanges opp av andre kriterier i overføringssystemet. Analysen har ikke gitt klare svar på 

hvordan disse forholdene skal modelleres. Det er i delprosjektrapporten skissert tre ulike 

løsninger, men delprosjektgruppen har ikke kommet frem til en samlet tilslutning til ett 

konkret alternativ. 

 

De tre alternativene er: 

1. vekten for folketall kvadrert reduseres til 4%. På bakgrunn av usikkerheten i analysene 

inkluderes et storbytilskudd til Oslo sykehusområde på 230 mill. 

2. vekten for folketall kvadrert reduseres til 3%, og det innføres et kriterium for ikke-vestlige 

innvandrere som vektes med 3%. På bakgrunn av usikkerheten i analysene inkluderes et 

storbytilskudd til Oslo sykehusområde på 230 mill. 

3. kriteriesettet som er beskrevet i prosjektrapporten om psykisk helsevern fra 2010, og som 

er benyttet i inntektsmodellen pr 2012, videreføres. 

 

For en mer utførlig beskrivelse av analysene og de ulike alternativene vises det til 

delprosjektrapporten. 

 

Alle alternativene opprettholder bevilgningen til Oslo sykehusområde på nivå med hva som 

ble vedtatt i styresak 022-2011. Dette nivået gir Oslo sykehusområde en redusert bevilgning 

på om lag 166 millioner kroner. Nivået i vedtaket i nevnte styresak baserte seg på 

usikkerheten knyttet til bystørrelse, betydningen av bystørrelse ikke kom frem gjennom 

kvantitative analyser. Innvektingen av kriteriet, som skal beskrive mer-behov i større byer, ble 

                                                 
4
 Anne Tiainen, Gunnar Edman, Lena Flyckt, Gøran Tomson & Clas Rehnberg. Regional variations and determinants of 

direct psychiatric costs in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health, 2008; 36: 483–492 
5
 Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 (www.regioner.dk). 
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lagt på nivå slik at kriteriesettet totalt ga Oslo sykehusområde en behovsindeks som ligger 

nær forbruksindeksen. Dette ga en innvekting av kriteriet andel av folketallet pr kommune 

kvadrert på 9,5 %. De øvrige kriteriene i kriteriesettet ble forholdsvis likt redusert for å ”gi 

plass” til dette skjønnsmessige innvektede kriteriet. 

5.2 Reiseavstander 

I dagens modell ligger det inne et element som kompenserer for lange avstander mellom 

bosted og behandlingsinstitusjon. To spørsmål er i den sammenheng analysert nærmere: 

1. Om det er sammenheng mellom avstanden fra bostedskommune til nærmeste 

sykehusavdeling på den ene siden og hvordan behovet for tjenester dekkes på den 

andre. Hvordan behov dekkes er beskrevet som forholdet mellom konsultasjoner og 

innleggelser. 

2. Om det er merkostnader forbundet med ambulant virksomhet. 

 

Analyser i forbindelse med punkt 1 viser at det er en klar sammenheng mellom reiseavstand 

og sammensetningen av tjenestene. Det vil si at antall polikliniske konsultasjoner per 

oppholdsdøgn synker med økende avstand til sykehusavdeling. Dette er særlig tydelig når 

også konsultasjoner hos private avtalespesialister inkluderes. Sammenhengen gjelder både på 

sykehus- og DPS-nivå. Med økende avstand er også en større andel av aktiviteten knyttet til 

DPS-nivå enn sykehus-nivå, både for oppholdsdøgn og konsultasjoner. Dette er mest tydelig 

for oppholdsdøgn. 

 

I arbeidet med punkt 2 viser det seg at det finnes lite data om bruken av ambulant virksomhet, 

men det er enighet i delprosjektgruppen om at det må være større kostnader knyttet til 

ambulant virksomhet når avstandene blir lange. Denne merkostnaden uttrykkes både som 

lavere produktivitet, da en mindre del av tiden kan benyttes til pasientrettede tiltak, og til 

konkrete kostnader forbundet med transport og annen reisekompensasjon til personalet. Slike 

forhold er i størst grad gjeldende for BUP, men også i tiltagende grad er det faglige føringer 

om å øke antallet og andel ambulante pasientkontakter innen VOP. Delprosjektet finner det 

vanskelig å komme frem til med konkrete tall for disse kostnadsulempene. 

 

En mulig løsning av kostnadskomponent knyttet til reiseavstand tar utgangspunkt i en 

gjennomsnittsbetraktning av antall pasienter som kan antas å skulle ha løpende oppfølging. 

Denne kombineres med en gjennomsnittlig merkostnad for hver pasient, knyttet til de 

ovennevnte forholdene. Delprosjektrapporten beskriver dette nærmere. 

5.3 Prosjektgruppens tilrådninger 

Prosjektgruppen har diskutert analysene av ressursbehov, uten at det har gitt vesentlig andre 

standpunkter i prosjektgruppen enn for de tilsvarende representanter i delprosjektgruppen. 

Prosjektgruppens medlemmer er delt i synet på innretning av kriteriesett for ressursbehov. Det 

henvises til merknadene i delprosjektet og i kapittel 5.1.6 i denne rapporten for 

helseforetakenes syn.  

 

Prosjektledelsen mener at med bakgrunn i manglene i datagrunnlag, de medfølgende 

usikkerhetene i analyseresultatene og fravær av konsensus både i delprosjektgruppen og 

prosjektgruppen, bør det etablerte kriteriesettet beholdes. 

 

Prosjektgruppens medlemmer er enige om å anbefale overfor Helse Sør-Øst RHF at det 

arbeides planmessig med å fremskaffe et bedre grunnlag for å fastsette behovskriterier for det 

psykiske helsevernet. 
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Hovedprosjektet er enig i delprosjektet konklusjoner om at lengre avstander gir merkostnader 

som det ikke kompenseres for på andre måter. Det er videre enighet om at det er betydelige 

utfordringer ved å skulle fastsette et konkret og presist mål for merkostnader knyttet til lange 

reiseavstander er. Med unntak av representantene fra Sykehuset Innlandet HF, er det 

prosjektgruppens forslag å endre beregningsmodellen for av kompensasjonen for lange 

reiseavstander innen sykehusområdene i tråd med delprosjektets anbefaling. 

6 Helhetsperspektiv og evaluering av inntektsmodellene for Helse 
Sør-Øst 

6.1 Vekting i inntektsmodellen 

6.1.1 Mellom tjenesteområder 
Utgangspunktet er at helseforetakene i sine Oppdrag- og bestillerdokumenter får et beløp i 

basisramme som skal finansiere drift og investering. Beløpet er ikke spesifisert på formål eller 

tjenesteområder, tall i 1000 kroner fordelt på sykehusområder i 2012: 

 

 
Tabell 1 

 

Disse tallene omfatter bare de helseforetak og sykehus som får sine inntekter fordelt gjennom 

inntektsmodell. Det betyr at Sunnaas sykehus HF ikke omfattes av tallet for Oslo 

sykehusområde. 

 

Basisrammene er i de underliggende inntektsmodellberegningene splittet i følgende elementer 

samlet og per sykehusområde: 

 

 Somatikk 

 Psykisk helsevern 

 TSB (tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige) 

 Ambulanse og AMK 

 Kapital 

 Kompensasjon for endrede pensjonskostnader som følge av nye aktuarberegninger 

(heretter benevnt pensjon) 

 Øvrig basisramme 

 

”Øvrig basisramme” omfatter primært tjenesteområder hvor det pr 2012 ikke er utviklet egne 

inntektsmodeller, dvs pasienttransport og pasientreiser, samt midler til omstilling mv som det 

regionale helseforetaket ønsker å ha til rådighet i tillegg til det som fordeles gjennom 

inntektsmodellene.  

Akershus 4 885 783

Innlandet 5 277 678

Oslo 11 831 045

Sørlandet 3 554 831

Telemark- Vestfold 4 971 798

Vestre Viken 4 674 985

Østfold 3 202 661

I alt 38 398 781
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De tidligere regionale helseforetakene Helse Sør RHF og Helse Øst RHF praktiserte noe 

forskjellig tilnærming til å spesifisere basisrammene til sine helseforetak.  

 

Uten å gå i detaljer på beregningsprinsippene i de to tidligere helseregionene, kan det slås fast 

at prinsippene var ulike, og det som i sum ble fordelt til de ulike tjenesteområdene i tidligere 

Helse Sør og tidligere Helse Øst var til dels basert på ulike beregningsmetodikker. Ved 

sammenslåing av de to regionene ble det ikke korrigert for slike forhold, slik at det som ble 

definert som somatikk og psykisk helsevern osv enten det var for Sør- foretak eller Øst- 

foretak ble sett under ett. 

 

Inntektsmodellene fordeler inntekter til sykehusområdene ut fra de kriteriene som er valgt, 

slik at alle får en ”riktig” andel av den summen som fordeles. I og med at de summene som 

fordeles innen hver enkelt av modellene ikke nødvendigvis er basert på spesifikke vedtak eller 

på annen måte formelt sett er forankret, men i noen grad fastsatt ved skjønn, vil de 

differansene som oppstår mellom ”modellfordeling” og sammenligningsgrunnlag også 

skyldes tidligere skjønnsmessige vurderinger. Dette gjelder spesielt forholdet mellom 

basisramme somatikk og basisramme til ambulansetjenester og AMK for de gamle øst- 

foretakene, og i noen grad også mellom basisramme til psykisk helsevern og TSB. 

 

Det er derfor viktig å se omfordelingsvirkningene knyttet til alle modellene i sammenheng og 

under ett, og ikke hver modell isolert. 

 

Selv om basisrammen i inntektsmodellarbeidet splittes opp i delkomponenter, er det viktig å 

se omfordelingsvirkningene knyttet til alle modellene i sammenheng og under ett, og ikke 

hver modell isolert. Det er heller ikke et krav fra Helse Sør-Øst RHF om at bestemte summer 

eller andeler av basisrammen skal ”øremerkes” de ulike tjenesteområdene. Snarere er det tvert 

imot gode argumenter for nettopp ikke å gjøre dette, blant annet grunnet forskjeller i 

sammenligningsgrunnlaget, ulikheter i organisering og forskjeller i produktivitet. Det er opp 

til helseforetakene og sykehusene selv å prioritere midler til drift og investering, samt til de 

ulike tjenesteområdene. Dette må gjøres ut fra egne vurderinger av de lokale forhold og de 

faglige prioriteringer, aktivitetskrav og føringer som gis i Oppdrag- og bestillerdokumentene 

fra det regionale helseforetaket. 

6.1.2 Fordeling av midler til økt aktivitet 
 

I statsbudsjettene de senere årene er det bevilget midler til generelt økt aktivitetsnivå innen 

spesialisthelsetjenesten. Disse midlene er innarbeidet i basisrammene til helseforetakene/ 

sykehusene uten at de økte midlene er fordelt på tjenesteområder, med unntak av at det er 

presisert hvor mye som er avsatt til prehospitale tjenester.   

 

For å kunne innarbeide disse midlene i inntektsmodellene, har det vært nødvendig med en 

intern fordeling på tjenesteområder.  

 

Disse midlene er fordelt slik på tjenesteområder, tall i 1000 kroner 
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Tabell 2 

 

Tilsvarende bevilgning i 2009 på i alt 390 mill. kroner er innarbeidet i de rammene som 

danner utgangspunktet for beregningene, dvs basisrammer per 01. juli 2009. Også for 2012 er 

det bevilget budsjettmidler til økt aktivitet. Disse midlene er dels holdt tilbake på det 

regionale helseforetaket som resultat-/ likviditetsbuffer, dels fordelt til helseforetak/sykehus 

med krav om at disse midlene skal spares. 2012- bevilgningen inngår dermed ikke i 

beregningen av sammenligningsgrunnlaget for inntektsmodeller, men inngår i ”øvrig basis”. 

 

Ved å sette disse fordelingene sammen og se dette mot basisrammene i Oppdrag og bestilling 

2012 over får vi følgende fordeling av basisrammene, 1000 kr. 

 
Tabell 3 

 

Ut fra denne oversikten er det fortsatt nesten 1,5 mrd kroner som ikke er fordelt til spesifikke 

formål. Midler til pasienttransport utgjør omlag halvparten av dette beløpet. I tillegg kommer 

følgende 

 Omstillingsmidler gitt til Akershus og Oslo sykehusområder 

 Midler til sparing, gitt i 2012 

 Diverse mindre beløp til formål som ikke lar seg knyttet til bestemte tjenesteområder 

 

Fordelingen av basisrammer på områder for regionen samlet sett fremkommer slik: 

 

 
Tabell 4 

2010 2011

Somatikk 203 335 109 736

Psykisk helsevern 85 643 47 654

TSB 11 417 6 146

Prehospitale tjenester 65 000 36 464

I alt 365 395 200 000

Akershus Innlandet Oslo Sørlandet

Telemark- 

Vestfold

Vestre 

Viken Østfold I alt

Basisramme somatikk 2 429 786 2 577 695 5 780 996 1 760 556 2 517 178 2 395 152 1 600 886 19 062 249

Basisramme psykisk 

helsevern 1 344 889 1 212 820 2 283 945 849 720 1 200 341 1 143 994 793 674 8 829 383

Basisramme TSB 157 239 160 349 375 606 119 580 131 943 182 379 120 803 1 247 898

Basisramme ambulanse 265 748 460 678 174 510 175 502 180 908 128 897 1 386 244

Basisramme kaptal 317 013 423 509 1 301 231 275 292 420 880 376 604 223 282 3 337 811

Basisramme pensjon 319 804 371 546 1 169 891 279 321 383 127 282 103 254 766 3 060 557

I alt 4 568 730 5 011 667 11 372 347 3 458 980 4 828 971 4 561 139 3 122 308 36 924 141

Øvrig basisramme 317 053 266 011 458 698 95 851 142 827 113 846 80 353 1 474 640

Basisramme i ODB 4 885 783 5 277 678 11 831 045 3 554 831 4 971 798 4 674 985 3 202 661 38 398 781

Somatikk 49,6 %

Psykisk helsevern 23,0 %

TSB 3,2 %

Ambulanse 3,6 %

Kapital 8,7 %

Pensjon 8,0 %

Øvrig 3,8 %

I alt 100,0 %
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6.2 Forholdet mellom behovs- og kostnadskomponentene 

Modellene ivaretar pr 2012 kostnadskomponenter basert på 4 ulike forhold som kan gi 

merkostnader i behandlingsaktiviteten. Dette er forsknings- og undervisningsaktivitet, andel 

ikke-vestlige innvandrere og avstander innen sykehusområdene. 

 

Midler til fordeling gjennom forskningselementet i kostnadskomponenten er per i dag 

kalkulert på bakgrunn av antall NIFU-step poeng som er generert i 2008, multiplisert med en 

sats. Denne satsen er hentet fra analyser av kostnader i perioden 2003 – 05. Fordelingen av 

disse midlene følger sykehusområdenes andeler av forskningspoengene som er generert over 

de siste 3 år som det er tilgjengelig data for.  

 

Kompensasjonen knyttet til forskningspoengene gir et uttrykk for den basisramme som 

foretaket må påregne å sette av til sin forskningsaktivitet, utover den direkte finansieringen av 

forskningsprosjekter. Kostnadskomponenten dekker med andre ord både en del direkte 

kostnader, infrastruktur/indirekte kostnader, samt merkostnader i pasientbehandlingen som 

følge av forskningsaktivitet. 

 

Helse Sør-Øst har i inneværende strategiplan som mål at ressursinnsatsen til forskning skal 

økes som relativ andel til 5 % av ressursinnsatsen. Dette er fortsatt et mål, men en skal i større 

grad søke å finansiere forskningsaktiviteten med midler utenfra. En slik strategi, koblet med 

mer målbevisst arbeid med å generere inntekter fra innovasjoner som kan relateres til 

forskningsaktivitet, kan gi at det etter hvert vil være mindre behov for finansiering av 

økningen i forskningsaktivitet fra basisrammen. 

 

Med tanke på det strategiske målet om betydelig økt forskningsinnsats, synes det naturlig å gå 

bort fra en kompensasjon direkte basert på antall forskningspoeng. Det har vist seg også at 

NIFU endrer kriterier i vurderingen av ulike artikler og doktorgrad. Dette følger ikke alltid en 

økonomisk virkelighet, og kan ses som en svakhet og ustabilt ledd. For eksempel endret 

NIFU-step beregningsvektingen av forskningspoeng i forbindelse med beregning for 2010. 

Det vil i slike situasjoner være nødvendig å justere prisen på forskningspoengene, slik at disse 

stadig gir samme kompensasjon, hvis en beholder samme modell 

6.3 Andre forhold 

6.3.1 Komponenter som mister relevans eller begrunnelse 
Prosjektgruppen har diskutert hvordan en skal forholde seg til komponenter i 

inntektsmodellen som pga. endringer i finansieringsordninger, aktivitetsregistrering eller 

lignende mister sin relevans eller begrunnelse. Årsaken til at denne problemstillingen kom 

opp er endringer i ISF-ordningen som har endret de relative prisene på dag- og 

døgnbehandling. Endringen har medført at den kompensasjon som i dag gis for at lange 

reisetider kan gi mindre bruk av dagbehandling og heller døgnopphold av kort varighet har 

mistet sin direkte begrunnelse. 

 

Prosjektgruppen har diskutert hvordan en generelt skal forholde seg til tilsvarende situasjoner. 

Prosjektgruppen mener at det er viktig å skille mellom endringer som er knyttet til 

begrunnelsen som ligger til grunn for kostnadskompensasjonen og endringer som er knyttet til 

selve innretningen på kostnadskompensasjonen.  

 

Hvis det er vanskelig å finne en god alternativ måte å innrette komponenten på, for eksempel 

fordi datagrunnlaget er begrenset, bør en heller omdefinere tilskuddet til et rammetilskudd 
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som er tildelt basert på en gitt begrunnelse. Størrelsen på tilskuddet vil da bli skjønnsmessig 

bestemt. 

 

6.3.2 Dekomponering av effekter 
Prosjektgruppen er bedt om å identifisere elementer som gir omfordelingsvirkninger. I den 

forbindelse har prosjektgruppen analysert hvordan overgangen fra det tidligere benyttede 

kriteriesettet i Helse Øst og Helse Sør til gjeldene kriteriesett har gitt omfordelingsvirkninger. 

Det gjeldende kriteriesettet i Helse Sør-Øst samsvarer i hovedsak med kriteriesettet fra 

Magnussen-utvalget. Sammenligningen er relevant for somatisk sektor. 

 

Tabellen under viser at variasjonene i behovsindeks er mindre med det forrige kriteriesettet. 

Tabellen viser også at overgangen fra det gamle kriteriesettet som var i bruk i Helse Øst, og til 

dels i Helse Sør (Rikshospitalet HF var holdt utenfor), til kriteriesettet basert på Magnussen-

utvalgets analyser medfører en reduksjon i bevilgningen til sykehusområde Oslo på omlag 

200 mill kr. Denne reduksjonen kommer av at behovskriteriene knyttet til Magnussen-

utvalgets analyser reduserer det forventede behovet for somatiske spesialisthelsetjenester med 

over 6 prosentpoeng relativt til kriteriesettet i gamle Helse Øst. Fra tabellen under følger det 

at overgangen til nytt kriteriesett gir et uttrekk fra Oslo sykehusområde som er omtrent 

tilsvarende den totale effekten innføringen av somatikkmodellen regnet fra 2009 gir (ca. 200 

mill. kr, jf. styrevedtak 022-2011).  

 

 
Tabell 5 

 

Innen psykisk helsevern og TSB var det i liten grad innslag av kriteriebaserte modeller som 

definerte fordelingen av inntekter. Inntekter ble i større grad fordelt på bakgrunn av historiske 

forhold, søknader om midler, faktiske kostnader og skjønn. Innføring av kriteriebasert 

fordelingsmetode må derfor anses å være det som i hovedsak gir omfordelingseffekter i 

forhold til historisk basert basisramme slik den kommer til uttrykk i sammenlignings-

grunnlagene.  

6.3.3 Inntektsfordelingen internt i sykehusområdene 
 

Av de 7 sykehusområdene i Helse Sør-Øst er 5 av disse samsvarende med ett helseforetak, 

mens de to sykehusområdene Oslo og Telemark og Vestfold består av mer enn ett 

helseforetak eller sykehus. 

  

For de 5 sykehusområdene som kun består av ett helseforetak er det ingen av disse som 

benytter en tilsvarende oppbygging for inntektsfordeling internt, som den modellen som 

gjelder Helse Sør-Øst som region. 

 

Innen de 2 andre sykehusområdene, er det i første omgang opp til Helse Sør-Øst RHF å 

fordele inntekter mellom de enkelte enhetene. For sykehusområde Telemark og Vestfold 

gjøres dette i vesentlig grad gjennom å kopiere og tilpasse den regionale modellen til 

2011-data

Sykehusområde kroner andel Indeks kroner andel Indeks Kroner

Akershus 2 817 198        15,40 % 91,09 % 2 825 261      15,44 % 91,35 % (8 064)     

Innlandet 2 948 871        16,12 % 113,27 % 2 837 333      15,51 % 108,98 % 111 538   

Oslo 2 919 857        15,96 % 88,51 % 3 124 327      17,07 % 94,71 % (204 470)  

Sørlandet 1 923 120        10,51 % 102,10 % 1 921 284      10,50 % 102,00 % 1 836      

Telemark og Vestfold 2 812 462        15,37 % 108,73 % 2 768 334      15,13 % 107,03 % 44 128     

Vestre Viken 2 909 211        15,90 % 96,82 % 2 889 740      15,79 % 96,17 % 19 472     

Østfold 1 967 564        10,75 % 107,62 % 1 932 003      10,56 % 105,68 % 35 561     

Sum 18 298 283       100 % 18 298 283     100 % -          

2011-data - gamle kriteriesett Diff
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fordeling innen sykehusområdet. Dette er mulig fordi de to helseforetakene er av en 

noenlunde lik karakter som allmenne områdesykehus med de fleste funksjoner som hører til 

denne rolle innen foretaket. For sykehusområde Oslo er funksjoner i stor grad fordelt på tvers 

av opptaksområder og bydeler. Dette gjør det komplisert å tilpasse en videreføring av den 

regionale modellen, og det er derfor valgt en annen tilnærming til fordeling av effekter av 

inntektsmodellene for sykehusområde Oslo mellom Oslo universitetssykehus HF, 

Diakonhjemmet sykehus AS og Lovisenberg diakonale sykehus AS. 

 

Når det gjelder videreføring av effekter som vist pr tjenesteområde, benyttes denne i 

varierende grad innad i helseforetakene. Tilbakemeldinger fra helseforetakene viser at 

omfordelingseffekter med reduserende virkning for helseforetakene i større grad tas inn og 

videreføres direkte i den interne ressursfordelingen, enn omfordelingseffekter som øker 

inntektsgrunnlaget. Positive effekter avsettes i noen grad til å skape strategisk handlingsrom 

for investeringer og fremtidige utfordringer, i tillegg til å kompensere for mangler og 

svakheter i det etablerte tjenestetilbudet. 

6.4 Prosjektgruppens tilrådninger 

Prosjektgruppen mener at det må være stabilitet og forutsigbarhet i forhold til hvordan 

tjenesteområdene vektes i forhold til fordeling av basisramme gjennom de ulike modellene. I 

utgangspunktet bør fordelingen ligge fast. Allikevel bør den evalueres med jevne mellomrom 

med hensyn på hvilke krav om aktivitetsvekst Helse Sør-Øst RHF har stilt innenfor de ulike 

tjenesteområdene, og hvordan dette har påvirket rapporterte funksjonskostnadene som 

rapportert i funksjonsregnskapet til SSB. En eventuell endring i vektingen mellom 

tjenesteområder må komme som en eksplisitt beslutning og synliggjøres i forhold til effekten 

den har på inntektsfordelingen. 

 

Det er prosjektgruppens syn at kompensasjonen som fordeles på bakgrunn av 

forskningspoeng i tillegg til denne konkrete beregningen basert på forskningspoeng og sats, 

også bør ta inn en vurdering og justering i forhold til det strategiske målet om ressursinnsats 

til forskning. Det anbefales at det fortsatt legges til grunn at kostnadskompensasjonen for 

forskningsaktivitet dekker både direkte og indirekte kostnader, samt en kompensasjon for 

kostnadsulemper i pasientaktiviteten. 

 

I de tilfeller at komponenter i inntektsmodellen mister sin relevans eller begrunnelse er det 

prosjektgruppens syn at en i hovedsak må ta utgangspunkt i begrunnelsen for 

kostnadskompensasjonene. Dersom denne er endret eller ikke lenger til stede, må 

kompensasjonen endres eller fjernes. Dersom denne begrunnelsen ikke er endret, bør en være 

forsiktige med å fjerne kostnadskompenserende elementer fra inntektsmodellen. Derimot bør 

en vurdere å endre innretning på komponenten hvis det er slik at den faktiske utformingen 

ikke lenger kan sies å ha relevans. 

 

7 Oppsummering  
Prosjektgruppen foreslår en del endringer til inntektsmodellene slik de er satt opp og benyttet 

i inntektsfordelingen for Helse Sør-Øst i 2012. Tabell 6 viser en oppsummering av de 

tilrådninger som gis. 
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Tabell 6 – Sum av forslagene i rapporten. Forklaringer til tabell 6: 

 Det tatt utgangspunkt i prosjektledelsens forslag hva gjelder abonnementspris for 

inneliggende pasienter.  

 Hva gjelder behovskriteriet for psykisk helsevern, som ikke er tatt inn i tabellen, er 

dette også gjort med utgangspunkt i prosjektledelsens forslag, som er at kriteriesettet 

ikke endres.  

 Beregningen av effekter av 100% ISF for stråleterapi tar utgangspunkt i at ISF-

vektene for 2012 vil gi 60% av DRG-poengene som er kalkulert for 2010 på bakgrunn 

av takstene som gjaldt da, og at GP-oppgjøret i 2012 gjøres med 80% av ISF. 

 

Det er i prosjektgruppen diskutert diverse forhold som er holdt utenfor modellen for somatikk, 

og som bør vurderes i forhold til om de kan inkluderes. Det er pr 2012 holdt utenfor ulike 

funksjoner og forhold som totalt beløper seg til ca 850 millioner kroner. Hvilke forhold som 

skal holdes utenfor og med hvilke beløp er ikke revidert siden 2009.  

 

Prosjektledelsens anbefaling er at Helse Sør-Øst RHF gjør en vurdering av disse forholdene 

med utgangspunkt i at mest mulig bør være til fordeling gjennom inntektsmodellen. Forhold 

som blir liggende utenfor modellen skal: 

 Ikke gi variable inntekter, som ISF, kurdøgn, HELFO-refusjon mv. 

 Utføres på vegne av eller komme til nytte for hele eller en større del av regionen. 

Blant forhold som er holdt utenfor modellen er enkelte regional og fler-område funksjoner 

lagt utenfor Oslo. Det bør være en forutsetning at disse, dersom de fortsatt skal opprettholde 

status som regionale eller fler-område funksjoner definert av Helse Sør-Øst RHF, har en 

tydelig finansiering etter modell av abonnementet for spesialiserte tjenester, som beskrevet i 

delprosjektrapporten om somatikk.  

8 Vedlegg 

8.1 Kommentarer/merknader fra helseforetak 

8.1.1 Oslo universitetssykehus HF 
 

Særmerknader fra Oslo universitetssykehus HF’s deltagere i hovedprosjektgruppen for 

inntektsmodellprosjekt 2012 i Helse Sør-Øst 

 

Helse Sør-Øst RHF må utvikle en inntektsmodell som tar tilbørlig hensyn til det enkelte 

helseforetaks driftsgrunnlag og samtidig sørger for at befolkningen sikres gode og likeverdige 

helsetjenester med god kapasitet og kompetanse.  

 

Sykehusområde Sum
Ab.pris 

inneliggende
Ab. poli

100% ISF 

stråle

Psyk - Ny 

reiseavstand
Med.stud

Høgskole 

stud

Akershus -28 648 -15 444 -12 355 -12 257 11 040 1 183 -816 

Innlandet -56 756 -15 268 -12 215 -5 609 -24 420 789 -33 

Oslo 214 929 83 451 66 761 50 735 15 172 -2 658 1 470

Sørlandet -20 120 -10 209 -8 167 -522 -1 175 -52 6

Telemark og Vestfold -41 441 -15 867 -12 694 -11 308 -1 573 269 -269 

Vestre Viken -47 692 -16 644 -13 315 -13 272 -4 713 347 -94 

Østfold -20 273 -10 018 -8 015 -7 767 5 670 122 -265 

Sum 0 0 0 0 -0 0 0

Sum effekter (i forhold til 2012)
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Det er vel kjent at den økonomiske situasjonen i Oslo universitetssykehus er anstrengt. Etter 

etableringen i 2009 og fusjonen som ble gjennomført per 1.1.2010, har man ikke i 

tilstrekkelig grad evnet å redusere kostnadene i helseforetaket i tråd med de endringer som 

blant annet følger av overføringene til Ahus og Vestre Viken dersom pasientstrømmene hadde 

endret seg slik modellen teoretisk tilsier. Dette gjenspeiles først og fremst i en for stor 

lønnsmasse. Det har vært og vil i 2012 fortsatt bli fokusert på å tilpasse lønnskostnader til 

oppgaver/budsjett gjennom reduksjon i lønnskostnader overfor den enkelte medarbeider ved 

aktiv tilpasning av turnuser, reduksjon i overtid og variabel lønn i tillegg til reduksjon i antall 

ansatte i foretaket.  

 

Slik prosjektet har vært organisert, har det sett fra OUS sin side vært vanskelig å vinne frem 

med egne argumenter.  

 

OUS mener at modellen slik den nå totalt fremstår, fører til en relativt stor inntektsoverføring 

ut av Oslo sykehusområde som før det har en svært stor økonomisk utfordring (over 800 mill 

kroner). Det eksakte beløpet vil sikkert avhenge av HSØs endelige vurdering og hastigheten 

på implementeringen av inntektsmodellen, men oppfattes slik rapporten nå foreligger å være i 

størrelsesorden 500 mill kroner som da også inkluderer Diakonhjemmet og Lovisenberg 

sykehus. OUS oppfatter at flere elementer i modellen er svakt faglig begrunnet til tross for 

relativt dramatiske endringer i finansieringsgrunnlag i hvert fall slik rapporten er skrevet. 

 

OUS er tilfreds med at det i budsjettene for 2010 – 2012 er tilført likviditet for å kunne 

gjennomføre så mye som mulig av integrasjonsprosessen. Det er imidlertid fortsatt en sterk 

bekymring i organisasjonen når det gjelder de store investeringsbehovene ved spesielt Ullevål 

og Radiumhospitalet som følge av dårlig vedlikehold over lang tid og hvor Arbeidstilsyn og 

Branntilsyn har påpekt alvorlige mangler i sine rapporter, og om inntektsmodellen gir OUS 

forutsetninger for å komme i driftsbalanse så raskt at OUS på noen måte har mulighet til å 

håndtere denne utfordringen. 

 

Det forutsettes derfor at HSØ som eier gjør de vurderinger som er nødvendige for å 

minimalisere negative konsekvenser både for drift generelt og for behandlingskapasiteten, gitt 

effektene av fritt sykehusvalg og de andre foretakenes relativt omfattende bruk av OUS slik at 

det er mulig å drifte OUS med nødvendige investeringer. 

 

Forholdene ovenfor forsterkes av at det på siste møte i prosjektgruppen ble presentert 

endringer i finansiering utenfor modellen (men som ikke er medtatt i prosjektrapporten) som 

hvis gjennomført, vil få ytterligere negative konsekvenser for Oslo sykehusområde.  

 

Under følger særskilte kommentarer til de enkelte modeller. 

 

Somatikk 

 Abonnementsordningen styrer om lag 5 mrd kroner ved hjelp av kun 4 tall 

(multiplikativt). To av disse tallene er ikke klart definert og det er ingen sikker empiri 

for disse tallene. Det gjør at modellen uansett valg av parametre blir beheftet med stor 

usikkerhet. Det er derfor vår vurdering at abonnementsmodellen slik den nå fremstår 

ikke er bærekraftig for finansiering av knapt to-tredeler av somatikken i Oslo 

universitetssykehus HF. Dette illustreres av at prosjektledelsen har endret prinsipper i 

modellen siden i fjor og introdusert elementer som tidligere ikke har vært til stede i 

abonnementsmodellen. 

 Abonnementsordningen er foreslått priset til 122,5 pst DRG. I vurdering av pris er det 
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i liten grad tatt hensyn til oppdaterte kostnadstall fra Samdata. Prisen er i tillegg justert 

ned med bakgrunn i en analyse OUS HF mener er svakt faglig forankret og et ønske 

om å innføre ny insentiv modell. Det er en kjensgjerning at hver DRG gruppe 

inneholder mange diagnoser med til dels stor forskjell i tyngde. Det er grunnlag for å 

hevde at diagnoseprofilen ved OUS ift lands- og regionfunksjoner inneholder mange 

«tunge» diagnoser og ved for lav sats vil dette føre til en underfinansiering av lands- 

og regionfunksjonene. OUS HF mener dette bryter med HSØ RHF økonomimodell 

der foretakene skal ha mulighet og insentiv for å drifte med overskudd for å kunne 

gjennomføre nødvendige investeringer. Modellen må derfor som minimum finansiere 

kostnadsnivå på 126 pst fra 2013 for at Oslo universitetssykehus skal få anledning til å 

kunne finansiere nødvendige investeringer.  

 Vi mener nå som i fjor at den eneste farbare veien ut av dette uføret er at HSØ 

sammen med OUS utvikler en omforent KPP-modell som grunnlag for finansiering av 

spesialisert somatikk. 

 Prisen for Poliklinisk DRG er i liten grad vurdert i modellen.  

 Kostnadsforskjeller mellom sykehusområdene er ikke godt nok belyst i rapporten. Det 

er i tillegg ikke slik at dette blir fullt ut kompensert for Oslo sykehusområde selv om 

deler blir dekket gjennom abonnementsmodellen.  

 Vi har merket oss at Magnussen-utvalgets behovskriterier synes å fjerne om lag 200 

mill kroner fra Oslo sykehusområde og stiller oss tvilende til om dette kriteriesettet i 

stor nok grad ivaretar behovsmønsteret i en storby.  

 

Psykisk helsevern 

Det er stor usikkerhet om modellene gir et riktig bilde av ressursbehovet i Oslo 

sykehusområde. Modellen fra 2010 var en skjønnsmessig modell der man bestemte en 

tildeling knyttet til ”storbyfaktor” på 9%. Denne vurderingen reduserte finansieringen til Oslo 

sykehusområde med 150 mill kroner. Det er vår vurdering at det kunnskapsgrunnlaget som i 

dag foreligger ikke er godt nok, og vi vil sterkt fraråde en ytterligere reduksjon av budsjettene 

til psykisk helsevern i Oslo sykehusområde basert på dette kunnskapsgrunnlaget.  

 

For å gjennomføre omfordelinger i regionen innen psykisk helsevern er det behov for videre 

analyser med helt andre tilnærmingsmåter der man sammenholder evidensbaserte kliniske 

data og epidemiologiske undersøkelser med det forliggende statistiske materiale. 

Inntektsmodellprosjektet må se ut over landegrensene for å finne sammenlignbare storbyer og 

hvordan disse skiller seg ut ift landsgjennomsnitt. Som eksempel ser vi at nyere 

litteraturanalyser (2008) viste at kostnadene (i psykiatrien) i Stockholm var 7-9% over 

landsgjennomsnittet i Sverige, mens den siste rapporten fra De danske regioner indikerer at 

totalutgiftsnivået til psykiatrien i Region Hovedstaden ligger om lag 35% over 

landsgjennomsnittet. 

 

Prehospitale tjenester 

Prosjektrapport fra delprosjektet foreligger ikke og modellen har ikke vært gjenstand for en 

helhetlig vurdering i OUS HF. Det også nødvendig med ytterligere verifiseringer før 

implementering av modellen. Pasienttransport har foreløpig ikke inngått i delprosjektet og det 

må derfor settes av nok tid til å finne en rett modell.  

 

Ettersom mer enn halvparten av ressursene innen prehospitale tjenester i OUS HF benyttes av 

andre sykehusområder er det nødvendig med et godt definert flerområde oppgjør som del av 

denne modellen.   
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Forskning og undervisning 

Finansiering av forskning er en viktig oppgave for HSØ RHF. OUS er navet i forskningen i 

HSØ. OUS er enig i at satsningen på forskning er en politisk beslutning og kan ikke erstattes 

av en regnemodell. Det er viktig at finansieringen følger aktivitet og resultater. OUS er enig i 

at det er stor usikkerhet forbundet med estimatene for forskningsaktiviteter og nye analyser på 

dette feltet bør gjøres så snart det foreligger tilfredsstillende datagrunnlag. OUS mener nivået 

for kostnader for forskning og undervisning fremkommet i prosjektet er for lavt, og at det bør 

gjennomføres en analyse av kostnadsnivået ved tilsvarende sykehus utenfor Norge for å 

avdekke de reelle merkostnadene ved drift av sykehus med stort innslag av forskning og 

spesialiserte funksjoner.  

 

8.1.2 Diakonhjemmet sykehus AS og Lovisenberg Diakonale Sykehus AS 

 
Særmerknader fra Diakonhjemmet sykehus AS’ og Lovisenberg diakonale sykehus AS’ 

deltagere i hovedprosjektgruppen for inntektsmodellprosjekt 2012 i Helse Sør-Øst 

 

Diakonhjemmet sykehus AS avgir sammen med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS felles 

uttalelse på utkast til innstilling datert 17. februar 2012 fra prosjektgruppen i Helse Sør-Øst 

vedrørende Inntektsmodell i Helse Sør-Øst.  

 

Helhetlig vurdering 

Det er viktig at samlede økonomiske omfordelingseffekter synliggjøres i rapporten.  

Reduksjoner i inntekter for å dekke løpende pensjonskostnader, slik forrige versjon av 

inntektsmodellen legger opp til, bør tas med i rapporten.  

 

Budsjettreduksjoner for sykehusområde Oslo med 500-600 MNOK er etter vår vurdering ikke 

riktig og forsvarlig. Deler av faktagrunnlaget er forbundet med til dels stor usikkerhet. Det 

foreligger heller ingen konsekvensvurderinger dersom reduksjoner skal gjennomføres i 

forannevnte størrelsesorden. Jf mandatet må dette tas med i den videre saksbehandlingen i 

Helse Sør-Øst. 

 

Somatikk 

Vi registrerer at det er jobbet videre med pris for abonnementsordningen og at den er øket fra 

120 % til 122 % av DRG-enhetsprisen innenfor abonnementsordningen. 

Beslutningsgrunnlaget er usikkert, og vi mener den fortsatt er for lav da den reelle kostnaden 

til disse tjenestene ved OUS er 126 %, og at dette er 5-6 % høyere enn øvrige regionsykehus. 

Det foreligger ikke supplerende analyser som forklarer høyere kostnader ved OUS. Vi vil i 

den sammenheng påpeke høyere lønnskostnader samt en uhensiktsmessig bygningsmasse i 

det ikke alle disse tjenestene utføres ved Rikshospitalet. Videre frykter vi at manglende 

kostnadsdekning til abonnementspasientene vil måtte dekkes inn gjennom et dårligere tilbud 

til andre pasientgrupper. Ut fra de foreliggende dataene mener vi det riktigste vil være en pris 

på 126 %.  

 

Det vises til rapportens pkt 2.3 Lønnsnivå. Analysene som er gjennomført, spesielt for 

overlegekostnader, viser at kostnadsnivået for å drive virksomhet i Oslo er høyere enn i de 

andre sykehusområdene. Kostnadsulemper for sykehus lokalisert i "pressområder" vil påvirke 

muligheter til å levere likeverdige helsetjenester innen regionen, og etter vår vurdering bør det 

gis kompensasjon for dette. Med en DRG-enhetspris på 126 % vil en til en viss grad hensyn ta 

dette innenfor somatikk. Tilsvarende analyser bør gjøres for andre yrkesgrupper, ikke bare 
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innenfor somatikk, men også for psykisk helsevern. Det er beklagelig at forholdene ikke er 

drøftet nærmere i rapporten. 
 

Vi slutter oss forøvrig til innretning og vurderinger slik de fremkommer i rapporten. 

 
Psykisk helsevern 

Innstillingen beskriver tre alternative modeller som alle, med noe forskjellig innretning, 

resulterer i en budsjettreduksjon på ca 149 MNOK for Sykehusområde Oslo.  

 

Alternativ 3 er identisk med modellen fra 2010. En forsiktig implementering er påbegynt, 

men videre implementering er foreløpig utsatt. Utsettingen må sees i lys av den store 

usikkerheten knyttet til hvorvidt faktagrunnlaget i modellen viser et rimelig riktig bilde av 

ressursbehovet i Oslo. Det pågående arbeidet skulle bidra med ytterligere analyser og 

vurderinger for å fremskaffe ny informasjon slik at en skulle få et tryggere 

beslutningsgrunnlag. Vi kan ikke se at de nye datasettene som er analysert har redusert denne 

usikkerheten. Spesielt er det en mangel at man ikke har data for pasienttyngde og for 

flyttemønster (overvekt av ”tunge pasienter” som flytter sentralt). Det er bred enighet om at 

det foreligger en ”storbyfaktor” som ikke fanges opp i de statistiske tilnærmingene. Det er 

ukjent hvor stor denne er. Det er usikkert om sykehusene i Oslo bruker for mye eller for lite 

ressurser til psykisk helsevern. Vi mener derfor at reduksjoner til Oslo innen psykisk 

helsevern, slik de ulike alternativene nå legger opp til, representerer en stor risiko. 

 

Det er behov for videre analyser med helt andre tilnærmingsmåter der man sammenholder den 

kliniske virkelighet og epidemiologiske undersøkelser med det forliggende statistiske 

materiale. Basert på det man da finner får man gjøre nye vurderinger av ressursfordelingen. 

 

Vi vil sterkt fraråde ytterligere reduksjon av budsjettene til psykisk helsevern i Oslo 

sykehusområde basert på det kunnskapsgrunnlaget som foreligger. Dette betyr at man fortsatt 

bør avvente ytterligere implementering av 2010-modellen. 

8.1.3 Sykehuset Innlandet HF 
 

Særmerknader fra Sykehuset Innlandet HF’s deltagere i hovedprosjektgruppen for 

inntektsmodellprosjekt 2012 i Helse Sør-Øst 

 

Sykehuset Innlandet HF (SI) viser til epost av 17.02.2012, utkast til prosjektgruppens rapport, 

knyttet til inntektsmodellprosjekt 2012 i regi av Helse Sør Øst RHF. Nedenfor følger 

foretakets anbefalinger til løsninger.  

 

Inntektsmodellen vil ha stor betydning, og utformingen av modellen vil påvirke nivået på 

behandlingstilbudet som kan tilbys innbyggerne i Hedmark og Oppland de kommende årene.  

 

SI har deltatt aktivt inn i arbeidet med å evaluere og videreutvikle inntektsmodellen. 

Utgangspunktet er å bidra til en så rettferdig fordeling som mulig, samtidig som en skal sikre 

interessene til de pasienter som SI har ansvar for å gi et behandlingstilbud til.  

 

Følgende vil kommenteres i denne rapporten: 

 

1. Organisering av prosjektet og prosess 

2. Somatikk 
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3. Forskning og utdanning 

4. Psykisk helsevern 

5. Prehospitale tjenester 

6. Helhetsperspektiv og evaluering 

 

Organisering av prosjektet og prosess 

 

Arbeidet med evaluering og videreutvikling startet opp i september 2011 der det ble lagt en 

ambisiøs framdriftsplan. Det er blitt avholdt et ulikt antall møter i delprosjektgruppene, og 

fem møter i hovedprosjektgruppen.  

 

Kommentar fra SI: 

 

Involvering og forankring av rapportene i de enkelte foretakene er av avgjørende 

betydning. Det er store beløp som fordeles i modellen, og det er kompliserte 

beregninger som ligger til grunn. Dette innebærer at foretakene trenger tilstrekkelig tid 

for å sette seg inn i og forankre materialet. Det har vært en tendens til at foretakene har 

fått for liten tid til å sette seg inn i materialet i forkant av de enkelte møtene både i 

delprosjektene og i hovedprosjektgruppen. 

 

Somatikk 

 

De forhold som har vært behandlet nå er: 

 abonnementsordning 

 lønnsnivå 

 flere-område funksjoner. 

 

I tillegg til punktene over vil SI kommentere strukturkomponenten der begrunnelsen for 

kompensasjonen ikke er endret, men hvor indikatoren ift komponenten ikke lenger kan 

benyttes. Det henvises til punkt 2.4.  

  

Abonnement for spesialiserte tjenester  

 

Abonnement for spesialiserte tjenester er en prising og omfordeling som gjøres for å 

finansiere spesielt kostnadskrevende høyspesialiserte lands- og regionfunksjoner som utføres 

av OUS.  

 

 Anbefalinger fra SI: 

  

Volum 

 SI støtter å opprettholde volum på 40,5 DRG-poeng pr 1000 innbygger. 

 

 Pris 

Foretatte analyser gir ikke grunnlag for å si noe om hva kostnader knyttet til 

høyspesialiserte tjenester i OUS burde være. Det foreligger ny informasjonen, men 

denne er ikke tilstrekkelig til å endre prisen. SI anbefaler at prisen holdes uendret på 

120% i 2013 siden det ikke er framskaffet informasjon som objektivt understøtter en 

økning. SI og representanter fra samtlige andre foretak, med unntak av representantene 

fra OUS, støttet dette synspunktet i prosjektgruppen. I tillegg foreslås det at det 

arbeides videre med å finne en robust tilnærming til problemstillingen.   
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Poliklinisk strålebehandling 

SI støtter at gjestepasientoppgjør settes til 100% av ISF-prisen. 

 

Laboratorie og radiologi 

SI støtter anbefalingen om å etablere en arbeidsgruppe som skal definere 

oppgjørssystem knyttet til alle deler av laboratorie og radiologisk virksomhet.  

 

Abonnement poliklinikk 

SI støtter anbefalingen om at 2,0 DRG-poeng pr 1000 innbygger legges til grunn med 

en totalpris på 100% DRG. 

Lønnsnivå 

 

 Anbefaling fra SI: 

 

SI støtter at det ikke legges inn en egen komponent for ulikhet i lønnsnivå. 

 

Flere-omårdefunksjoner 

 

 Anbefaling fra SI: 

 

SI støtter anbefaling i prosjektrapporten om at det prinsipielt benyttes abonnements-

ordning for flere-områdefunksjoner, og at HSØ komme tilbake til hvordan dette skal 

håndteres for hver enkelt flere-områdefunksjon. 

 

Strukturkomponent 

 

Kompensasjonen i dagens modell er knyttet til at lange reiseavstander medførte flere 

innleggelser og mindre andel dagbehandling enn det ellers ville gjort. Endring i ISF-systemet 

har medført at innretningen på komponenten ikke lenger er beskrivende for den merkostnad 

strukturulemper medfører. Det anbefales i hovedprosjektrapporten at det bør gis et 

rammetilskudd hvis begrunnelsen for kompensasjonen ikke er endret og det er vanskelig å 

finne en god alternativ måte å innrette komponenten på.  

 

Det er enighet i hovedprosjektgruppen om at strukturkomponenten bør inngå som en del av 

inntektsmodellen. Det har ikke vært mulig å finne en god indikator som erstatter tidligere 

komponent som beskrevet over. SI har derfor fått i oppgave av prosjektleder Oddvar Kårbø å 

komme med innspill til hvordan komponenten bør innrettes i framtiden. Foretaket har tatt 

kontakt med professor Terje Hagen og det vil bli arbeidet videre med oppdraget.   

 

SI viser for øvrig til SI-styresak 068- 2006 som følger vedlagt. 

 

Anbefaling fra SI: 

 

SI anbefaler at HSØ gir mandat til SI om at det arbeides videre med å finne en robust 

tilnærming til problemstillingen, og at innspillet fra SI behandles videre av HSØ i 

forbindelse med endring av inntektsmodellen for 2014.  

 

Forskning og utdanning 
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 Anbefaling fra SI: 

 

SI støtter anbefaling i prosjektrapporten. 

 

Prehospitale tjenester 

 

Delprosjektet har arbeidet med en kriteriebasert modell for fordeling av inntekter, i første 

omgang innen bilbasert ambulansedrift. 

 

Anbefalinger fra SI: 

 

Ferdigstillelse av arbeidet 

SI støtter at delprosjektgruppen gis mandat til å sluttføre arbeidet med en modell for 

ambulansetjenesten, og at prosjektet utvides til også å gjelde pasienttransport for det 

utviklingsarbeidet som skal gjøres videre i 2012.  

 

 

 

 

Kostnadsdata 

SI anbefaler sterkt at delprosjektgruppen i  det videre arbeidet tar hensyn til at 

foretakene står på forskjellige sted i forhold til avprivatisering av ambulansetjenesten 

Det vises til notat fra SI av 20. februar til delprosjektgruppen som følger vedlagt.  

 

Psykisk helsevern 

 

Det er i hovedsak to forhold som er behandlet i modellen for psykiske helsevern: 

 

 Storbyfaktor 

 Reiseavstander 

 

Prosjektledelsen mener at det ikke bør gjøres endringer i inntektsmodellen fra 2010 med 

bakgrunn i manglende datagrunnlag, de medfølgende usikkerheter i analyseresultatene og 

fravær av konsensus både i delprosjektgruppen og prosjektgruppen. Det vises til dissens fra SI 

til delprosjektrapporten som følger vedlagt. 

 

Anbefaling fra SI: 

 

SI anbefaler at det tas utgangspunkt i de analyser som er gjennomført. Analysene viser 

at storbyelementet veies tilstrekkelig gjennom et kriterium som beskriver folketall pr 

kommune kvadrert, og som vektes inn med 4%. Omstillingsutfordringer i OUS bør 

løses ved et skjønnsmessig tilskudd som trappes ned over et gitt antall år.  

 

Det ble brukt relativt lite tid på å analysere reiseavstander i forhold til det arbeid som ble lagt 

ned i tilknytning til behovskomponenten. Det ble funnet ut at store reiseavstander medførte 

lengre liggetid. Den del av befolkningen som har lang reiseavstand benytter seg mindre av det 

polikliniske tilbudet. Det ble derfor regnet ut en kompensasjon for liggetid, men med fradrag 

for det en sparer ved mindre poliklinisk behandling. Dette er svært betenkelig ut fra hensynet 

til likt helsetilbud heller burde tilsi at det blir brukt mer på helsetjenesten for å kompensere 

dette. Det ble videre innarbeidet kompensasjon for merkostnader ved ambulant arbeid. Det 
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har ikke blitt regnet på andre kostnader som stiger ved økte reiseavstander. Det vises til 

dissens fra SI til delprosjektrapporten. 

 

Anbefaling fra SI: 

 

SI anbefaler at det ikke foretas endringer i komponenten for reiseavstander. Det er 

både i delprosjekt- og hovedprosjektgruppen enighet om at det er utfordrende å 

konkret beregne merkostnader knyttet til lange reisekostnader, og  prosjektleders 

anbefaling tar ikke hensyn til andre strukturulemper som: 

 Øker overheadkostnader ved at det går større ressurser ved at det er flere 

enheter med behov for ledelse og servicefunksjoner 

 Arealbehov med tilhørende driftskostnader øker når virksomheten spres på 

flere bygg 

 Større kapasitetsbehov ved at det er flere enheter som må ha kapasitet til å 

dekke beleggstopper 

 En må ved de mindre enhetene holde en noe større bemanning som 

sikkerhet ved mulig utagering fra pasienter 

 Døgnposter som ikke ligger nær andre kan ikke trekke på hverandres 

kapasitet (midlertidig overføring av personale) ved høy belastning – øker 

variabel lønn 

 Det går mye tid til reising i forbindelse med møter der personale fra flere 

enheter deltar.  Behov for samordning av rutiner og behandlingsprosedyrer 

skaper et stort behov for dette. 
 

SI anbefaler at det arbeides videre med  å finne  en mer robuste tilnærming til 

problemstillingen. 

 

Generell kommentar psykisk helsevern 

 

SI ønsker for øvrig å kommentere at det er vanskelig å forstå at prosjektledelsen foreslår å 

beholde behovskomponenten uendret, mens den ønsker å endre kostnadskomponenten som er 

forholdsvis lite utredet. SI mener derfor at modellen enten må holdes uendret i forhold til 

modellen fra 2010 i sin helhet, eller at begge komponentene endres ut fra nye analyser.  

 

Helhetsperspektiv og evaluering 

 

Strukturkomponenten 

 

Anbefaling fra SI: 

 

Strukturkomponenten inngår i modellen for somatikk, prehospitale tjenester og 

psykisk helsevern. SI mener at det vil være en styrke for inntektsfordelingsmodellen 

om det forsøkes å få et helhetsperspektiv på denne komponenten med en lik 

tilnærming innen alle områder.  

 

Vekting mellom tjenesteområder 

 

Anbefaling fra SI: 
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SI støtter prosjektgruppens syn på at det må være stabilitet og forutsigbarhet i forhold til 

hvordan tjenesteområdene vektes ved fordeling av basis. 

 

Evaluering 

 

Anbefaling fra SI: 

 

Arbeidet med evaluering og videreutvikling av modellene bør prioriteres av HSØ også 

i 2012/2013.  

 

8.1.4 Vestre Viken HF 
 

Kommentarer til innstilling fra prosjektgruppen i inntektsmodellprosjektet 2012 fra 

Vestre Viken HFs representanter: 

 

Delprosjekt somatikk: 

 Vi vil understreke viktigheten av å følge opp prosjektgruppens innstilling om snarest å 

få utført et arbeid som fører fram til en omforent registrering av pasienter og kostnader 

knyttet til spesialiserte tjenester for en mer presis diskusjon om hva som er korrekt 

nivå på volum og pris i abonnementet for spesialiserte tjenester 

 Når det gjelder pris for spesialiserte tjenester støtter vi at prisen fortsatt skal være 

120% av DRG (alternativ 1, s.12 i prosjektgruppens innstilling). Det vises til 

begrunnelse for dette standpunkt i delprosjektrapporten. Vi mener at den nye 

informasjonen ikke er av en slik karakter at den gir grunnlag for å endre prisen. Ulike 

analyser trekker i ulik retning. Analysene er i tillegg beheftet med betydelig usikkerhet 

og DRG-vekter endres årlig. Det er ikke kommet overbevisende dokumentasjon for å 

endre prisen. 

 Forskningsaktivitet ble tatt inn som et del-element i kostnadskomponenten ved 

etablering av inntektsmodellen i 2009. Bakgrunnen var at sykehus med stor 

forskningsproduksjon også har høyere kostnader i behandlingsaktiviteten enn sykehus 

med lavere forskningsaktivitet. Det ble verken ved innføringen i 2009 eller ved 

oppdateringer i 2010 eller 2011 kommentert på hvorvidt forskningskompensasjonen 

skal øke med økt forskningsaktivitet eller holdes konstant. Det har imidlertid vært 

diskutert nå. I årene etter innføring av inntektsmodellen har forskningsproduksjonen 

økt. Den del av rammen som fordeles via denne økt i takt med økningen i 

forskningsaktivitet. Ved henvendelse til sekretariatet har vi fått opplyst at økningen i 

beløp som fordeles i kostnadskomponenten kan ligge i størrelsesorden 150 MNOK i 

økt forskningskompensasjon fra innføring og fram til 2013. I og med at det er 

”restpotten” som fordeles ved behovskomponenten blir denne mindre. Dermed vil økt 

forskningsaktivitet påvirke inntektsfordelingen mellom sykehusområdene i betydelig 

grad, mens endring i pasientbehandling ikke gjør det.  Vi mener derfor at 

kostnadskomponenten relatert til forskning bør låses (med pris- og 

lønnskompensasjon) slik at endring i forskningspoeng kun endrer relativ fordeling 

mellom sykehusområder. En endring i forskningskompensasjon bør gjøres bevisst som 

ledd i budsjettbehandling i Helse Sør-Øst, dersom man ønsker å prioritere dette, slik 

prosjektgruppen nå også anbefaler. 

 

Delprosjekt psykiatri: 
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De nye analysene har bekreftet at det er et merforbruk av psykiske helsetjenester i storbyer, 

men har ikke ført oss nærmere årsakene til merforbruket. Analysene har også gitt indikasjoner 

på at ikke-vestlige innvandrere har merforbruk. Analysen har ikke gitt klare svar på hvordan 

disse forholdene skal modelleres. Vestre Viken sine representanter støtter alternativ 2: 

 Folketall kvadrert beholdes, men vekten til kriteriet settes på grunnlag av empiriske 

analyser og ikke skjønnsmessig som i eksisterende modell. På bakgrunn av 

usikkerhetene og manglende data om pasienttyngde, settes vekten til nederste nivå for 

variasjonen i punktestimatene, altså til 3%. 

 Det innføres et eget kriterium for ikke-vestlige innvandrere. Analyser viser at økende 

andel ikke-vestlige innvandrere øker kostnadene pr innbygger. At dette fanges opp av 

kriteriet folketall kvadrert forstås slik at Oslo kommune både er størst og har størst 

andel innvandrere, slik at det blir betydelig samvariasjon mellom disse variablene. 

Analyseresultatene gir allikevel grunn til å tro at det er variasjon i ressursforbruk pr 

innbygger mellom like stor kommuner med ulik andel ikke-vestlige innvandrere, og at 

andre kriterier enn folketall kvadrert ikke fanger opp dette i tilstrekkelig grad. Når 

kriteriet folketall kvadrert reduseres til 3%, kan det argumenteres for et kriterium som 

beskriver ikke-vestlige innvandrere. 

 Det innføres et storbytilskudd til Oslo sykehusområde av en størrelse tilsvarende 

reduksjonen i vekten til kriteriet folketall kvadrert, korrigert for effekten som fanges 

opp av innvandrerkriteriet. Dette gjøres på bakgrunn av usikkerhetene i 

analyseresultatene. Det psykiske helsevernet i Oslo sykehusområde benytter i større 

grad enn andre sykehusområder innleggelser i sykehusavdelinger enn i DPS, og 

kostnader pr liggedøgn og pr utskrivning fra sykehusinstitusjoner i OUSHF er svært 

høye. Mangelen på et system som klassifiserer pasienter etter behandlingstyngde, gjør 

at analyser som er vist i denne rapporten ikke kan gi svar på om denne organiseringen 

og praksisen skyldes pasientenes behov for behandling eller er et uttrykk for et behov 

for omstilling. Det er videre vist til rapporten kommunale ressurser til psykisk 

helsearbeid 2009, som viser svært lavt ressursbruk til psykisk helsearbeid i Oslo 

kommune.  

Storbyelementet vurderes i etterkant av neste nasjonale gjennomgang av fordelingsmodellene. 

Vekting av modellene: 

VVHF mener at må være stabilitet og forutsigbarhet i forhold til hvordan tjenesteområdene 

vektes i forhold til fordeling av basisramme gjennom de ulike modellene. Når friske midler 

fordeles så må de fordeles i henhold til en fastlagt vekting mellom modellene. 

 

En eventuell endring i vektingen mellom tjenesteområder må komme som en eksplisitt 

beslutning av styret i HSØ og synliggjøres i forhold til effekten den har på 

inntektsfordelingen.  

 

8.1.5 Sykehuset i Vestfold HF 
 

Særmerknader fra Sykehuset i Vestfold HF’s deltagere i hovedprosjektgruppen for 

inntektsmodellprosjekt 2012 i Helse Sør-Øst 

 

Basert på både argumentasjonen i somatikk- og psykiatrirapporten, og de diskusjonene som 

har vært i de ulike møtene, setter SiV spørsmålstegn ved hvorfor prosjektledelsen konkluderer 

forskjellig i de 2 gruppene. I psykisk helsevern konkluderes det med: ” Prosjektledelsen 

mener at med bakgrunn i manglene i datagrunnlag, de medfølgende usikkerhetene i 

analyseresultatene og fravær av konsensus både i delprosjektgruppen og prosjektgruppen, bør 
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det etablerte kriteriesettet beholdes.” I somatikk konkluderes det med at 40,5 poeng skal 

beholdes til tross for innvendinger mot det, men på pris konkluderes det med  

”Alternativ 3: Tar utgangspunkt i 126 % DRG som kostnad, men trekker fra ca 3,5 % 

på grunn av påviste kostnadsforskjeller fra de øvrige regionsykehusene (ca 122,5 % 

DRG)”  

 

Dette til tross for at det har vært nok av innvendinger mot selve beregningen og at det i tillegg 

ikke er vurdert effekten av at OUS også vil få 122,5% for de 29 DRG-ene hvor de per 

definisjon har 100% kostnad. 

 

SiV anbefaler at rapporten enten endres til en mer logisk konklusjon eller at det inkluderes 

mer spesifikk argumentasjon for hvorfor det konkluderes med endring på et område og ikke 

endring på andre områder. 

 

I presentasjonen i hovedprosjektgruppen er det listet opp tilskudd til en rekke HF som har 

vært HSØ sin måte å løse regionfunksjoner i andre HF enn OUS. Det gjelder bl.a. tilskudd 

fedmekirurgi. Disse foreslås fjernet med begrunnelse i at det opprettes egen 

finansieringsordning for denne typen regionsfunksjoner. SiV ber om at det i rapporten 

inkluderes en setning om at disse tilskuddene ikke skal fjernes før en alternativ 

finansieringsordning er etablert. 
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