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Formål/sammendrag 
I denne saken foreslås å innføre ny modell for fordeling av basisramme mellom 
helseforetakene i Helse Nord. Fordelingsmodellen er avgrenset til å gjelde for somatisk 
virksomhet.  
 
Den foreslåtte modellen er utviklet av professor Terje P. Hagen i samarbeid med Helse Nord. 
Modellen er senere gjennomgått av to forskere ved Sintef som avla sin rapport 24.4.2005. 
Modellen har videre vært sendt ut på intern høring i Helse Nord med frist for å avgi 
høringsuttalelse 1.juni 2006. Innholdet i høringsuttalelsene oppsummeres i vedlegg 4 til denne 
saken og det foreslås å arbeide videre med enkelte av de påpekte forhold.  
 
Modellen, slik dem foreligger i dag, fører til omfordelinger mellom helseforetak. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark vil få ha redusert sine 
basistilskudd. De tre øvrige helseforetakene vil få ha økt sine rammer. Det foreslås ikke å 
innarbeide konsekvensene av modellen fullt ut, slik den framstår nå, fordi: 
 
• Det er behov for å videreutvikle modellen basert bl.a. på de høringsinnspill som er 

kommet. 
• Konsekvensene av modellen framstår som krevende i forhold til å opprettholde og utvikle 

en fullverdig universitetsklinikk og sikring av tilbudet i Helse Finnmark. 
 
Adm. direktør anbefaler å starte en forsiktig innføring av første utgave av modellen. Det 
foreslås å fordele 30 mnok i 2007 delvis på basis av resultatet i modellen. Dersom det skulle 
komme økte bevilgninger for 2007 vil det bli vurdert om modellen skal inngå som en del av 
beslutningsgrunnlaget for fordeling av dem. I løpet av våren 2007 vil det legges fram en ny 
sak for styret hvor modellen er ytterligere kvalitetssikret i forhold til helseforetakenes og 
Sintef’s innspill. Dette kan føre til endringer av modellen. 
 
Utredning til saken er høringsnotatet fra Helse Nord som ligger vedlagt. Notat fra Terje 
Hagen og Sintef er også vedlagt sammen med styrevedtak og saksfremlegg fra 
helseforetakene. Se vedlegg 4 
 
Bakgrunn  
Styret i Helse Nord RHF har i flere sammenhenger bedt om at det igangsettes et arbeid for å 
utrede ny inntektsfordelingsmodell i Helse Nord. Det vises i denne forbindelse til 
styreseminaret, den 16. mars 2005 og styresak 66-2005/2, kulepunkt 3. Arbeidet med å 
utvikle modellen startet opp høsten 2005.  
 
Inntektsrammen til helseforetakene er i dag fordelt med utgangspunkt i den fylkeskommunale 
fordelingen slik den var ved helsereformens oppstart i 2002. Det er senere gjort endringer 
knyttet til oppgaver, geografisk ansvar, funksjonsendringer og noen vurderinger knyttet til 
produktivitet. 
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Formålet med arbeidet som styret igangsatte var å: 
 
• Vurdere om dagens ressursfordeling er ”rettferdig”  
• Stimulere til effektiv ressursbruk 
• Sikre at ”pengene følger pasienten” 
• Oppdatere inntektsfordelingsmodellen ved funksjonsfordeling 
 
Hovedprinsipper i modellen 
Forslaget til modell baserer seg på følgende hovedprinsipper: 
 
• Modellen legger i første omgang til grunn at ”Sørge for ansvar” er lagt til helseforetak 

etter tildelt geografisk opptaksområde 
• Avgrenses i denne omgang til å gjelde somatikk 
• Ved å korrigere for behov og kostnader setter modellen helseforetakene i stand til å tilby 

(finansiere) befolkningen i sitt opptaksområde et likt tilbud av spesialisthelsetjenester 
• Ressursfordeling til andre funksjoner som psykiatri, ambulanse, rus og pasienttransport 

videreføres 
• Midler til avskrivninger videreføres og utvikles 
 
Den foreslåtte modellen baserer seg på følgende hovedelementer for fordeling av midler: 
 
• Aktivitetsbasert finansiering med videreføring av ISF- og poliklinikkinntekter til 

produserende enhet 
• Behovskomponent fordelt etter befolkningssammensetning 
• Kostnadskomponent fordelt i f. t. undervisningsbelastning, forskning, kostnadskrevende 

pasienter og strukturkostnader   
• Justering for intern mobilitet og funksjonsfordeling i regionen 
 
For en redegjørelse, drøfting og anbefaling omkring disse elementene vises til vedlagte 
høringsnotat. 
 
Det er vesentlig å få en forståelse for at en modell for å fordele inntekter ikke er en korrekt 
fasit for hvordan midlene bør tildeles, men den vil være en nyttig del av 
beslutningsgrunnlaget for å fordele penger mellom helseforetak. Det vil derfor alltid være 
nødvendig å utvise skjønn i forhold til praktisering av en slik modell. I tillegg er det et viktig 
moment at når modellen fordeler midler gjennom kostnadskomponenten på grunnlag av 
forskning og utdanning, så er dette fordelingskriterier som er valgt på grunnlag av analyser 
om sammenhengen mellom kostnadsnivå og et utvalg av kostnadsdrivere. Det er for eksempel 
ikke slik at det kan settes likhetstegn mellom midler modellen tildeler på grunnlag av 
forskningspoeng og den forskning som gjennomføres i foretaket.  
 
Resultat av foreslått modell 
I vedlagte høringsnotat framkommer følgende resultat av valgt modell: 
 
− Helse Finnmark HF - 50 mill kroner 
− Universitetssykehuset Nord-Norge HF  - 94 mill kroner 
− Hålogalandssykehuset HF  + 22 mill kroner 
− Nordlandssykehuset HF  + 65 mill kroner 
− Helgelandssykehuset HF + 56 mill kroner 
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Hovedresultatet at Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF skal ha tilført økte 
ressurser og at Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset Nord Norge HF skulle hatt 
reduserte overføringer, framstår ikke som overraskende. Det er i tråd med resultater som 
framkommer i Samdata. Noe mer overraskende er det at Hålogalandssykehuset HF vil få økt 
sin budsjettramme, og at Nordlandssykehuset HF skal ha økt sin budsjettramme så vidt mye.  
 
I erkjennelsen av at Finnmark står overfor særskilte utfordringer og forventninger om økt 
aktivitet (og derved økt befolkning i fylket), foreslår vi i denne første versjonen å legge inn et 
skjønnsmessig beløp på 50 mill kroner i modellen. Etter at høringsnotatet var sendt ut, er det i 
tillegg gjort noen oppdateringer og korrigeringer av modellen: 
 
− Befolkningssammensetning (alderssammensetning) er oppdatert med siste tall fra SSB. 
− Dødelighetstall for siste to år er oppdatert med siste tilgjengelige tall fra SSB. 
− Interne pasientstrømmer er oppdatert med tall fra 2005, og er korrigert for nye 

foretaksgrenser. I utsendt notat var det for interne pasientstrømmer lagt til grunn gamle 
foretaksgrenser for Hålogalandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF. 

− Det er foreslått å legge inn 6,8 mnok til særskilt finansiering av Nasjonalt Telemedisinsk 
senter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 
Etter disse endringene gir modellen følgende resultat:  
 
− Helse Finnmark HF -6 mill kroner 
− Universitetssykehuset Nord-Norge HF -115 mill kroner 
− Hålogalandssykehuset HF +30 mill kroner 
− Nordlandssykehuset HF +47mill kroner 
− Helgelandssykehuset HF +43mill kroner 
 
Modellen slik den nå foreslås praktisert baseres på 80 % pris for intern 
mobilitet/funksjonsfordeling for å sidestille egne foretak med foretak i andre regioner, dette 
vil stimulere til effektiv drift og støtte opp under eget regionsykehus. Dersom vi innfører 100 
% oppgjør for intern mobilitet, må størrelsen på kostnadskomponenten revurderes.  
 
Videre arbeid med modellen 
Administrerende direktør finner det nødvendig at det arbeides videre med utviklingen av 
inntektsmodellen. Det videre arbeidet vil ta utgangspunkt i skissert modell, Rapport fra Sintef 
og høringsuttalelser fra helseforetakene. Helseforetakene vil involveres i arbeidet.  
 
I det videre arbeidet med å utvikle modellen skal en ta for seg følgende forhold knyttet til 
selve modellen: 
 
− Vurdere om det er tatt tilstrekkelig hensyn til finansieringen av den basisstruktur som 

Helse Nord har i dag 
− Begrunnelse og behov for skjønnstilskott til Helse Finnmark 
− Vurdere endringer i særskilt finansiering 
− Vurdere den omleggingen av ISF-systemet som er gjennomført pr. 01.01 2006 opp mot 

kostnadskomponenten 
− Gjennomgå fordelingen knyttet til ”langliggere”, og besvare spørsmålet om dette allerede 

er ivaretatt i kostnadskomponenten 
− Vurdere pris på intern mobilitet for pasientbehandling og laboratorieprøver 
− Se på forholdet mellom poliklinisk virksomhet og intern mobilitet/funksjonsfordeling 
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− Vurdere størrelsen på kostnadskomponenten og behovskomponenten 
− Utvikle forskningsdelen slik at RHF gis bedre muligheter til aktiv styring av forskningen 
 
Ut over de rent modelltekniske forhold er det nødvendig å utvikle og praktisere en modell for 
fordeling av penger som: 
 
− Stimulerer til effektiv ressursbruk og kontinuerlig forbedringsarbeid og som 
− Støtter opp under intern samhandling og utnyttelse av den samlede kapasitet og 

kompetanse i foretaksgruppen. 
 
I det innledende arbeidet med modellen har disse forhold fått for liten plass. 
 
Konklusjon 
Innføring av en inntektsfordelingsmodell med et skjønnsmessig element er et viktig tiltak for 
å sikre noenlunde like rammebetingelser helseforetakene i mellom basert på hvilke oppgaver 
de har. Den foreslåtte modell, slik den foreligger, er et godt utgangspunkt for det videre 
arbeid. Adm. direktør anbefaler at resultatet av den endelige modellen gis en forsiktig 
innfasing.  Hovedtilnærmingen som foreslås valgt er å gjennomføre de endringer som måtte 
komme gjennom en endret innfasing av nye inntekter. Dette skyldes både at helseforetakene 
må få tilstrekkelig tid til omstilling og at modellen må kontinuerlig kvalitetssikres.  
 
Modellen viste, som antatt, at rammebetingelsene i dag er noe forskjellig og at det skal 
gjennomføres omfordelinger mellom helseforetakene. Å implementere modellen ubearbeidet 
har primært følgende effekter: 
 
• Uakseptable konsekvenser for Helse Finnmark HF. Det forslås derfor allerede nå innført 

et skjønnsmessig element på 50 millioner kroner som skal gi rimelig stabilitet for 
finansiering av Helse Finnmark HF. 

  
• Konsekvensene for Universitetssykehuset Nord-Norge HF er av en slik karakter at det 

ikke er forenlig med Helse Nords behov og ambisjoner for ivaretakelse av en fullverdig 
universitetsklinikkfunksjon. Følgelig foreslås ingen endringer i basisrammen for 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF på dette tidspunkt. I tillegg er det på enkelte 
områder valgt skjønnsmessige løsninger som tilgodeser Universitetssykehuset Nord-
Norge HF for å redusere effektene av modellen. Dette gjelder: 

 
o vekt på kostnadskomponent hvor det er valgt en veid analyse hvor store sykehus 

teller mer enn små 
o finansieringsgrad på leger under utdanning 
o innføring av særskilt kompensasjon for regionale funksjoner 

 
• Helgelandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og til dels Hålogalandssykehuset HF 

har, slik modellen viser, vanskeligere rammebetingelser for å realisere helsetjenester til 
befolkningen og for å oppnå budsjettmålene. Derfor foreslås en fordeling av avsatt sentral 
buffer på 30 millioner til disse helseforetakene, delvis i tråd med deres andel av 
budsjettene.  

 
Dersom det skulle komme økte bevilgninger for 2007, må en ved fordelingen av disse vurdere 
om og i hvilket omfang modellen skal brukes.  
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Helseforetakene har kommet med mange og viktige innspill til den foreslåtte modellen. I 
hovedtrekk støtter helseforetakene innføring av en ny fordelingsmodell, men mener at den er 
uferdig og må bearbeides videre før iverksetting. Adm. direktør deler disse synspunktene og, 
vil etter bearbeidelse av modellen, fremme ny sak i løpet av våren 2007 med forslag til 
revidert modell. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret tar den fremlagte inntektsmodellen til orientering. I det videre arbeidet må en sikre 

seg at det blir tatt tilbørlig hensyn til den basisstrukturen som er fastlagt. 
 
2. I arbeidet med å utvikle modellen skal fokus rettes mot spilleregler som styrker 

samhandling, samarbeid og effektiv ressursutnyttelse. 
 
3. Inntektsfordelingsmodellen skal utvikles videre. Det forutsettes at helseforetakene 

involveres i arbeidet. Det fremmes ny sak til styret våren 2007. 
 
 
Bodø, den 9. juni 2006 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: 1. Høringsnotat fra Helse Nord RHF 
 – tidligere tilsendt 
 2. Notat fra Terje P. Hagen ”Budsjettmodell for Helse Nord RHF”  
 – tidligere tilsendt 
 3. Notat fra Sintef Helse ”Inntektsmodell for Helse Nord”  
 – tidligere tilsendt 
 4. Høringsuttalelser fra helseforetakene 
 
 


