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1 Bakgrunn 
 

1.1 Oppdrag 
 
Vi er bedt om å gi en vurdering av forslag til inntektsfordelingsmodell for Helse Nord1, og da 
spesielt gjøre: 
 
• En generell kvalitetssjekk av analysene (tilnærming) og modell, herunder om 

fordelingskriteriene ikke er overlappende (at ikke vi teller samme forhold flere ganger). 
• En vurdering av betydning av endringer i ISF-systemet for langliggere. 
• En begrunnet anbefaling av valg av modell for fordeling innenfor behovskomponent og 

kostnadskomponent. 
• En begrunnet anbefaling av valg av strukturtilskudd. 
 
I tillegg er vi bedt om å komme med innspill i forhold til spørsmål omkring kostnadsnivået ved 
UNN: 
 
• UNN har kommet med innspill ifht at høykostnadsmedisin (avansert intensivbehandling, 

implantater, annen spes. krevende behandlingsmetoder) er underfinansiert gjennom ISF. 
Kompenserer modellen i god nok grad for dette forhold?  

• UNN fremkommer med høye kostnader iht andre regionssykehus. Finnes det noen gode 
forklaringsvariabler for dette, f.eks at det kan være strukturkostnader ifht et spesialisert tilbud 
med relativt liten befolkning?  

 

                                                 
1 Jfr dokumentet Budsjettmodell for Helse Nord RHF. Dokumentasjon av analyser og forslag til elementer i 
budsjettmodell for somatiske spesialisthelsetjenester. 
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1.2 Vår forståelse av oppdraget 
 
Utforming av inntektsfordelingsmodeller er ikke en enkel sak fordi foreliggende data som kan 
beskrive behov og kostnadsnivå ved helseforetakene er mangelfulle. Det samme gjelder kunnskap 
og data som kan beskrive årsaksforhold med hensyn til forventede og observerte forskjeller. Å 
finne gode data, analysemodeller og tilnærmingsmåter som er egnet til formålet, er en utfordring. 
Det er derfor med stor respekt for arbeidet som er nedlagt at vi har tatt fatt på oppdraget. 
 
Vi forstår vårt oppdrag slik at vi er bedt om å foreta en kritisk gjennomgang av forslaget til 
budsjettmodell og peke på svakheter i analysene og modellen, og også gi vurderinger av ulike 
alternativer som settes opp. Mange av innvendingene vi kommer med er sikker kjent og diskutert 
tidligere selv om ikke alle er nevnt i rapporten. Fordi det foreligger kun begrenset kunnskap og 
informasjon om forhold av betydning, er det ofte enklere å påpeke svakheter enn å komme med 
løsninger. Vi gir derfor i noen tilfeller kritiske bemerkninger uten at vi skisserer løsninger eller gir 
anbefalinger.  
 
Til sjuende og sist vil man måtte foreta mer eller mindre pragmatiske valg når det gjelder 
enkeltelementer i modellen. Dette er ikke vår oppgave. Vi peker på styrker og svakheter i 
analysene og modellalternativene og håper vår drøfting vil være nyttig for Helse Nord RHF i 
utforming og valg av inntektsfordelingsmodell. 
 
Før vi går løs på diskusjonen av forslaget sier vi i de to neste avsnittene litt om 
inntektsfordelingsmodeller generelt og skisserer hovedelementene i forslaget til modell. Analyser 
og metodisk tilnærming diskuteres i avsnitt 4. Behovskomponenten, kostnadskomponenten og 
mobilitetskomponenten diskuteres i henholdsvis avsnitt 5, 6 og 7. Oppsummering og anbefalinger 
gis i avsnitt 8. 
 

2 Inntektsfordelingsmodeller 
 
I valg av inntekstfordelingsmodell for helseforetakene kan det settes opp to hovedalternativer. I 
rendyrket form er dette:  
 
a) Aktivitetsbasert modell  
b) Befolkningsbasert modell  
 
I modell a) er helseforetakene rendyrkede produksjonsenheter som får betalt i henhold til avtale. 
Her er det mange modeller for hvordan avtalene utformes med hensyn til produksjonsomfang og 
betaling. Ytterpunktene er avtalt produksjon til fast ramme på den ene siden og 
stykkprisfinansiering uten grenser for produksjonsomfang på den annen. Modeller av typen a) 
kalles også bestiller-utfører modeller. 
 
I modell b) har foretaket ansvar for å skaffe til veie spesialisthelsetjenester til befolkningen i et 
definert opptaksområde. Dette kan gjøres gjennom egenproduksjon, men også suppleres med kjøp 
av tjenester ved andre foretak eller hos private aktører. Budsjettrammene til foretaket setter da 
rammene for helsetjenestetilbudet til befolkningen i opptaksområdet. Hovedprinsippet i denne 
type modeller er at inntektene skal fordeles mellom helseforetakene slik at de er i stand til å gi 
sine innbyggere et likeverdig helsetilbud. Det betyr ikke nødvendigvis at det skal gis likt beløp per 
innbygger. Helseforetakene kan stå overfor ulike etterspørsels- og kostnadsforhold som gir 
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ulikheter i utgiftsbehov mellom foretakene2. Modeller av typen b) kalles også behovsbaserte 
modeller.  
 
Hovedforskjellene mellom de to modellene for inntektsfordeling er altså at i modell a) er 
inntektene kun knyttet til egen produksjon, mens i modell b) har helseforetakene et 
befolkningsansvar, og inntektsfordelingen må fange opp eventuelle forskjeller i behov for 
spesialisthelsetjenester mellom opptaksområdene. Dette gir ulike utfordringer med hensyn til 
utforming av modell for inntektsfordeling mellom helseforetak, for eksempel vil man i modell b) 
måtte ha en eller annen form for gjestepasientoppgjør på helseforetaksnivå. Men samme type 
problemstillinger vil kunne være aktuell i begge hovedmodellene, for eksempel knyttet til hvordan 
håndtere variasjoner i observerte enhetskostnader mellom helseforetakene, dvs kompensere for 
”naturlige” kostnadsulemper. 
 
Valg av inntektsfordelingsmodell er ikke et valg mellom to rendyrkede modeller, elementer fra de 
to hovedmodellene kan kombineres. Dette er gjort i forslag til modell for helse Nord.  
 

3 Hovedelementer i forslaget til modell  
 
Oppsummert består forslaget til budsjettmodell for Helse Nord av følgende hovedelementer: 
 
• Delvis aktivitetsbasert finansiering (bruket 40 % i forslaget).  
• Delvis befolkningsbasert inntektsfordeling 

o Behovskomponent 
o Kostnadskomponent 
o Mobilitetskomponent 

 

3.1 Aktivitetsbasert del 
 
Uten at dette drøftes i særlig grad i forslaget til budsjettmodell for Helse Nord er den foreslåtte 
inntekstfordelingsmodellen en blandingsmodell som kombinerer et befolkningsansvar med delvis 
stykkprisfinansiering. Dette i likhet med inntektsfordelingsmodellen for de regionale 
helseforetakene. I og med at den aktivitetsbaserte delen av budsjettfordelingsmodellen ikke 
diskuteres, kan det tolkes som at en premiss i forslaget er at hovedprinsippene i 
inntektsfordelingsmodellen for de regionale helseforetakene skal videreføres ned på 
helseforetakene. Dette er ikke en nødvendig videreføring, i og med at ISF-refusjonene og 
poliklinikk refusjonene utbetales til de regionale helseforetakene og ikke til helseforetakene. Dette 
er således et valg man gjør. Vi savner en drøfting av dette elementet i modellen.  
 
Incentivene som ligger i aktivitetsbasert finansiering forventes å ha sterkere effekt, både positive 
(f.eks. mht. til effektiv ressursbruk) og negative (f.eks. mht. uønskede vridningseffekter), på 
helseforetaknivå sammenlignet med regionnivå. I og med at inntektene øker med aktivitetsnivå i 
en modell med aktivitetsbasert finansiering er nettokostnader knyttet til aktivitetsvekst lavere i en 
slik modell enn med rammefinansiering. Aktivitetsbasert finansiering innebærer således en 
sterkere stimulans til aktivitetsvekst og derfor også til samlet kostnadsvekst. Så lenge 
marginalkostnaden er over stykkprisrefusjonen (ex 40 %), vil dette representere en utfordring i 
forhold til det samlede kostnadsnivået i Helse Nord.  

                                                 
2 Like behovsjusterte inntekter er ikke automatisk det samme som lik tilgang til tjenester fordi det kan være 
effektivitetsforskjeller mellom foretakene. 
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I rapporten diskuteres ikke hvem som er mottaker av ISF-inntektene: foretak eller bostedsområde? 
Ettersom det opereres med gjestepasientpris på 80 % (evt 100 %) i forslaget, antar vi at det 
planlegges å utbetale ISF-inntekt til bostedsområde. Dette medfører at den reelle 
gjestepasientprisen er 40 % (evt 60 %). Dette er i tråd med finansieringsmodellen til de regionale 
helseforetakene, der ISF-inntektene utbetales til bostedsregion og ikke til behandlende region3.  
 
Den aktivitetsbaserte finansieringen knyttet til poliklinisk virksomhet diskuteres ikke. Tidligere 
praksis har vært at dette ble utbetalt til produsent. Dette er uproblematisk så lenge det ikke er 
gjestepasienter knyttet til denne aktiviteten. I den grad det er gjestepasienter som behandles 
poliklinisk så vil de behovsbaserte inntektene knyttet til disse gå til bostedsområde4 mens den 
aktivitetsbaserte inntekten går til produsenten. For å knytte disse to komponentene sammen har 
man for innlagte pasienter valgt å ha et gjestepasientoppgjør. Det er ikke diskutert hvorvidt en 
skal ha et gjestepasientoppgjør også for polikliniske pasienter.  
 
I og med at stykkpriselementet ikke er gjenstand for drøfting i forslaget, tar vi det for gitt at dette 
elementet er avklart og bruker derfor ikke mer tid på dette i vår drøfting av forslaget. 
 

3.2 Befolkningsbasert del 
 
Den delen av inntektene som ikke fordeles etter aktivitetsnivå (basert på DRG-produksjon og 
poliklinisk virksomhet), fordeles basert på prinsippet om at hvert helseforetak har et definert 
opptaksområde og at foretaket har et ansvar for å sikre befolkningen i opptaksområdet tilgang til 
nødvendige spesialisthelsetjenester. Det er denne delen av budsjettmodellen som beskrives og 
drøftes i notatet. Den grunnleggende forutsetningen i den befolkningsbaserte delen av modellen 
er, i likhet med modellen for statens finansiering av de regionale helseforetakene, utjevning av 
utgiftsbehov. Befolkningsbaserte finansieringsmodeller for spesialisthelsetjenesten bygger således 
på elementer i inntekstsystemet for kommunene/fylkeskommunene. Utgiftsutjevningen skal 
kompensere for forskjeller i (ufrivillige) etterspørsels- og kostnadsforhold og som skaper 
forskjeller i beregnet utgiftsbehov (NOU 2005: 18). 
 
Prinsipper bak den befolkningsbaserte delen av modellen er altså: 
 
• Helseforetakene får et ”sørge-for” ansvar for befolkningen i sitt område. 
• Totalrammen fordeles mellom helseforetakene etter befolkningens behov for helsetjenester 

(utgiftsbehov). 
• Må ha gjestepasientoppgjør (også) mellom helseforetakene i helse Nord, i tillegg til 

oppgjørsordning i forhold andre regioner og private. 
• Andre faktorer som har betydning for utgiftsnivå/kostnadsnivå (spesielle funksjoner etc), må 

håndteres på siden av modellen (dersom kostnadene er kjent), eller bygges inn som et eget 
element i fordelingsmodellen (dersom kostnadene er ukjent, men kan knyttes til gitte 
kriterier). Dersom man ikke har empirisk grunnlag for fastsettelse av tilsudd (ukjent og ikke 
kan knyttes til gitte kriterier) må tilskudd baseres på skjønn. 

 
Kompensasjon for forskjeller i etterspørsel etter eller behov for spesialisthelsetjenester mellom 
opptaksområdene diskuteres i kapittel 2 i rapporten som omhandler behovskomponenten. 
Kompensasjon for forskjeller i produksjonskostnader diskuteres i kapittel 3 som omhandler 
kostnadskomponenten. Håndtering av gjestepasientproblematikken diskuteres i kapittel 4 om 
                                                 
3 ISF-utbetaling til produsent vil medføre en reell gjestepasientinntekt på 120 % (evt. 140%). 
4 Poliklinisk aktivitet er inkludert i behovsmålet i kapittel 2 i rapporten.  
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mobilitetskomponenten. Benevnelsen mobilitetskomponenten er i noen grad misvisende fordi 
gjestepasientproblematikken ikke bare er knyttet til fritt sykehusvalg (pasientmobilitet) men i 
hovedsak er knyttet til funksjonsfordeling mellom helseforetakene. Kostnadsulemper knyttet til 
funksjon er diskutert i kapittel 3 i rapporten. Vi argumenterer for at 
funksjonsfordelingsproblematikken bør bringes inn i diskusjonen av refusjonssatsen i 
gjestepasientoppgjøret. 
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4 Analyser og metodisk tilnærming 
 

4.1 Regresjonsanalyser  
 
Den metodiske tilnæringen er i hovedsak basert på regresjonsanalyser av a) Standardisert utgift 
per innbygger på kommunenivå i analyse av behovsvariasjoner, og b) Brutto driftskostnader per 
DRG-poeng på sykehusnivå i analyse av variasjoner i kostnadsnivå. 
 
Regresjonsanalysene gir et grunnlag for å undersøke hvilke forhold som kan bidra til å forklare 
observerte variasjoner i henholdsvis befolkningens bruk av spesialisthelsetjenester og 
kostnadsnivå ved sykehusene. Basert på resultatene fra regresjonsanalysene beregnes 
kostnadsvekter for et utvalgt sett med fordelingsnøkler.  
 
Beregningen av kostnadsvekter er basert på gjennomsnittsbetraktninger og forutsetter linearitet i 
betydningen av fordelingsnøklene. Det vil si at vektene er beregnet ut fra andel av 
utgiftsbehovet/enhetskostnaden som kan tillegges kriteriet i gjennomsnittskommunen/-foretaket. 
Implisitt ligger det derfor også en forutsetning om linearitet i effekt i den forstand at kriteriet 
tillegges samme vekt og fordeles etter relativ størrelse på kriteriet for alle 
kommunetyper/foretakstyper.  
 
Den metodiske tilnærmingen med beregning av kostnadsvekter basert på regresjonsanalyser er en 
etablert og akseptert tilnærmingsmåte som blant annet brukes i utarbeidelsen av inntektssystemet 
for kommunene (NOU 1996: 1, NOU 2005: 18).  
 
Tilnærmingen forutsetter imidlertid at forklaringsvariablene har en systematisk effekt på 
utgiftsbehovet/enhetskostnaden. Det vil si at variablene slår ut likt i forbruksmønstre 
(tilgjengelighet) i kommunene/kostnadsnivå i sykehusene. Regresjonsanalyser vil ikke fange opp 
variabler som har betydning for behov/kostnader hvis de av ulike årsaker ikke slår systematisk 
gjennom i tilgjengelighet/kostnadsmønster. Ulik henvisningspraksis fra fastleger kan for eksempel 
tenkes å bidra til å tilsløre sammenhenger mellom behov og forbruk. Likeledes kan 
effektivitetsforskjeller mellom sykehus bidra til å tilsløre sammenhenger mellom faktorer som 
bidrar til forskjeller i kostnadsnivå og faktisk kostnadsnivå. En ulempe med 
regresjonstilnærmingen er altså at den gjenspeiler etablert praksis, og at forhold av betydning for 
behov som ikke vises i sykehusenes prioriteringer/behandlingspraksis ikke fanges opp. 
Tilsvarende for analysene av kostnadsnivå i sykehusene. Dersom det er sterk samvariasjon 
mellom forklaringsvariable vil det også være vanskelig å isolere betydningen av enkelt variabler. 
 
Fordi regresjonsanalyser baserer seg på gjennomsnittsbetraktninger vil ikke modellen være 
tilpasset enheter som er avvikende i forhold til karakteristika som inngår i analysen, såkalte 
ekstremobservasjoner. I noen tilfeller kan det derfor være nødvendig å legge inn elementer av 
skjønn eller tilskudd som tildeles utenfor modellen. Dette vil også være nødvendig for å håndtere 
spesielle behovs- eller kostnadsforhold som ikke inngår i regresjonsanalysene. 
 

4.2 Veid og uveid regresjon 
 
I regresjonsanalysene er det brukt både såkalt veid regresjon og uveid regresjon. I veid 
regresjonsanalyse teller hver enhet/observasjon likt, mens i veid regresjon vil enheter som har høy 
verdi på ”veievariabelen” ha større innflytelse på resultatet enn enheter med lav verdi.  
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I kostnadsanalysene er DRG-poeng brukt som ”veievariabel”. Vi ser tydelig forskjeller mellom de 
to metodene når det gjelder estimert effekten av forskningspoeng på kostnadsnivå i sykehus, jfr 
side 25 og 30 i rapporten. Dette skyldes at det er få sykehus som har stor forskningsaktivitet og 
disse er store sykehus. 
 
I behovsanalysene er det bare veid regresjon som er brukt/rapportert. Kommunestørrelse er brukt 
som ”veievariabel”. Det betyr at store kommer er tillagt større vekt enn små kommuner i 
analysene. Vi savner en diskusjon på valg av metode. En mulig begrunnelse for veiing kan være at 
det er større grad av tilfeldig variasjon i forbruksrater i små kommuner og at forbruksratene i store 
kommuner derfor bedre fanger opp sammenhenger mellom forbruk og behovsvariable. Det ville 
vært interessant å se i hvilken grad resultatene påvirkes av valg av metode.  
 

4.3 Modellspesifikasjon 
 
Modellspesifikasjonen og inkluderte forklaringsvariabler i regresjonsanalysene tar hensyn til 
kritikk som er rettet mot tidligere grunnlagsanalyser for forslag til kostnadsvekter for somatisk 
virksomhet, bl.a. i inntektssystemet for de regionale helseforetakene (NOU 2003: 1). Carlsen5 
argumenterte for analyser av forbruksvariasjoner på kommunenivå heller enn utgiftsanalyser på 
fylkesnivå, kontroll for tilbudssideeffekter ved å inkludere dummy for helseforetak og 
betydningen av sosiale kriterier i analyser av behovsvariasjoner. Alle tre faktorer er tatt høyde for 
i analysene. 
 

4.4 Påvirkbare kriterier? 
 
Et av hovedprinsippene i kriteriebaserte inntektsfordelingssystemer er at kriteriene ikke skal være 
påvirkbare for den som omfattes av systemet (NOU 2005: 18). Dette prinsippet kan ikke sies å 
være oppfylt for forsknings- og undervisningselementet (og heller ikke liggedøgnskriteriet). Slik 
sett vil forsknings- og undervisningskriteriene representere et element av aktivitetsbasert 
finansiering. Forsknings- og undervisningskriteriene kommenteres i avsnitt 6.2. 
 
For langtidsliggedøgnkriteriet er forslaget at fordelingen låses for å forhindre økning i liggetider. 
Da vil ikke dette lenger være et kriterium i fordelingsmodellen, men en fast tildeling. Om dagens 
omfang av langtidsliggedøgn og fordeling av langtidsliggedøgn for såkalte kostnadskrevende 
pasienter er en god måte å bestemme størrelsen på potten som fordeles og å bestemme fordelingen 
mellom sykehusene er et annet spørsmål som vi kommer tilbake til i avsnitt 6.3.  
 

                                                 
5 Fredrik Carlsen 2005,Betydningen av sosiale helseulikheter for overføringene til helseregionene. 
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5 Behovskomponenten 
 
Behovskomponenten i inntektsfordelingsmodellen skal fange opp variasjoner mellom 
helseforetaksområdene i behov for spesialisthelsetjenester. Det pekes på flere forhold som kan 
bidra til variasjoner i forbruksrater: 
 
• Ulik organisering av sykehustjenester 
• Ulik tilgjengelighet til sykehustjenester 
• Ulik medisinsk praksis 
• Ulike demografiske, geografiske og sosio-økonomiske forhold som kan gi ulikt behov 
 
Det er i første rekke det siste punktet som skal kompenseres gjennom behovskomponenten. Det 
kan imidlertid også være forhold ved organisering/struktur som bidrar til forbruksforskjeller og 
som bør kompenseres. 
 
Analysene av forbruksvariasjoner baserer seg på tidligere studier og undersøker en rekke variabler 
som kan forventes å ha betydning for variasjoner i bruk av somatiske spesialisthelsetjenester. Vi 
vil i dette avsnittet diskutere operasjonaliseringen av forbruksvariasjoner, håndtering av 
tilbudssideeffekter og valg av modellalternativ.   
 

5.1 Mål på forbruk/behov 
 
Forslaget til behovskomponenten er basert på analyser av behandlingskostnader per innbygger på 
kommunenivå i 2004. Behandlingskostnadene skal fange opp forbruk/behov på kommunenivå. 
Behandlingskostnadene omfatter kostnader for inneliggende pasienter, poliklinisk behandling og 
behandling hos private avtalespesialister. Det vil si at kostnadskomponenten som analysers i stor 
grad er dekkende for forbruk av spesialisthelsetjenester. Det kan være ulik avgrensing mellom 
helseforetak med hensyn til hvordan bl.a. rehabiliteringsaktiviteten er organisert (innenfor 
helseforetaket, eller kjøp fra opptreningsinstitusjoner). Dette kan representere en feilkilde, men vi 
har ikke grunnlag for å vurdere om og evt. hvordan dette vil påvirke resultatene av analysene. 
Andre mulige feilkilder knyttet til forbruksmålet knyttet til organisering og tilbud av 
sykehustjenester diskuteres i neste avsnitt. 
 
Behandlingskostnadene er standardisert på to måter. For det første er beregningene av 
behandlingskostnader på kommunenivå beregnet på grunnlag av aktivitetstall på kommunenivå; 
antall opphold for inneliggende pasienter (dag og døgn), antall polikliniske konsultasjoner og 
refusjonsgrunnlag fra RTV for behandling hos private spesialister. ”Enhetspriser” brukes for å 
vekte de ulike aktivitetene til ett samlemål på forbruk på kommunenivå6. Det at det brukes 
standardiserte priser/kostnader for å beregne samlede behandlingskostnader betyr at de ikke er 
påvirket av kostnadsnivået ved behandlende sykehus. Analysen av forbruksvariasjonene 
rendyrkes og fanger ikke opp kostnadsvariasjoner. Dette bidrar til å skille kriteriene som skal 
kompensere for behovsvariasjoner fra kriteriene som skal kompensere for kostnadsvariasjoner. 
For det andre er behandlingskostnadene standardisert ved innbyggertallet i den enkelte kommune. 
Fordi de fleste størrelser er større i store kommuner enn i små kommuner vil analyser basert på 
ustandardiserte behandlingskostnader øke sannsynligheten for at eventuelle sammenhenger som 
avdekkes kan tilskrives spuriøse sammenhenger, dvs. at variablene viser høy korrelasjon uten at 

                                                 
6 DRG-poeng*enhetspris for inneliggende aktivitet, poliklinikktaksten*2 for poliklinisk behandling og 
refusjonsgrunnlag fra RTV*1,35 for behandling hos private spesialister. 
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det kan tilskrives noen årsakssammenhenger. Standardisering ved bruk av innbyggertall reduserer 
dette problemet. 
 

5.2 Håndtering av tilbudssideeffekter 
 
Ulik organisering, tilgjengelighet/tilbud av tjenester og ulik medisinsk praksis kan bidra til 
variasjoner i bruk av somatiske spesialisthelsetjenester mellom kommuner. Dette er 
tilbudssideeffekter og ikke knyttet til variasjoner i behov. Dette kan dreie seg om bruk av 
poliklinikk og dagbehandling, funksjonsfordeling mellom sykehus som påvirker antall opphold 
per pasient og generelt ulik utbygging av behandlingstilbudet. Så lenge disse forholdene er felles 
for alle kommuner innenfor et helseforetaksområde vil bruken av dummyer for helseforetak i 
regresjonsanalysene kontrollere for slike tilbudseffekter på helseforetaksnivå. Bruk av dummyer 
for helseforetak innebærer at man korrigerer behandlingskostnadene i kommunen med 
gjennomsnittlige behandlingskostnader i helseforetaket. Forskjeller i forbruksrater som skyldes 
tilbudssiden men som varierer innenfor et helseforetak vil ikke fanges opp av dummyvarianbel-
metoden, og må eventuelt fanges opp ved inklusjon av relevante forklaringsvariable. En slik 
variabel som er analysert er avstand fra kommune til nærmeste sykehus. Det er også gjort analyser 
med sykehus som dummy-variabel. Disse er ikke rapportert. 
 
Også kjennetegn ved primærhelsetjenestetilbudet i kommunene (tilbudssideeffekter på 
kommunenivå) kan bidra til forskjeller i forbruksrater mellom kommunene. Analysen kontrollerer 
for ulike kjennetegn knyttet til legetjenesten, men ikke forhold knyttet til for eksempel pleie- og 
omsorgtjenesten. Dersom utbygging av pleie- og omsorgstilbudet i kommunene har betydning for 
forbruk av sykehustjenester og er korrelert med behovsvariabler som er inkludert i analysene, vil 
dette påvirke resultatene for disse variablene. Tidligere analyser av tjenestetilbud i kommunene 
(bl.a. Martinussen, Pettersen og Hofstad7) dokumenterer sammenheng mellom for eksempel 
alderssammensetning, sosialhjelpsmottagere, uføre og dødelighet, og utgifter og brukerrater 
innenfor pleie- og omsorgssektoren. Variablene må også forventes å påvirke tilbudet i 
kommunene i og med at de inngår i eller er korrelert med variabler som inngår i inntektssystemet 
for kommunene. Dersom det er en positiv sammenheng mellom inkluderte variablene og 
tilbudsforhold på kommunenivå som bidrar til høye forbruksrater, vil resultatene av 
regresjonsanalysene overvurderer effekten av variabelen på forbruksvariasjoner. Motsatt ved 
eventuell negativ samvariasjon. I første tilfelle vil behovskriteriet delvis fange opp tilbudseffekter 
på kommunenivå, og kostnadsvekten være for høy i forhold til rene behovsbetraktninger. I siste 
tilfelle vil kostnadsvekten være for lav (eller lik null). Hvor stor feilkilde dette representerer har vi 
ikke mulighet til å bedømme. På den annen side kan effekter av kommunale tilbud på forbruk 
oppfattes som ”ufrivillige” etterspørselsforhold for helseforetakene, i den forstand at det ligger 
utenfor helseforetakenes kontroll. 
 

5.3 Diskusjon av ulike modellalternativer 
 
Det settes opp to alternative modeller for behovskomponenten. Den ene er basert på analyser der 
alle landets kommuner inngår (Modell 1 L), den andre er basert på analyser av kommunene i 
Nord-Norge (Modell 1 NN).  
 

                                                 
7 Pål E. Martinussen, Ivar Pettersen og Tormod Hofstad, 2005, Kommunenes utgiftsbehov og produksjonskostnader 
innenfor pleie- og omsorgssektoren: analyser av brukerdata og kommunespesifikke data. Rapport STF78 A055018, 
SINTEF Helse. 
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Hovedforskjellen mellom alternativene er at analysen basert på alle landets kommuner gir flere 
signifikante behovsvariabler enn analysene basert på kommunene i Nord-Norge. I begge 
modellforslagene inngår alderskriterier med relativ lik vektlegging. Alderskriteriene har noe 
mindre betydning i Modell 1 L sammenlignet med Modell 1 NN. I Modell 1 L inngår i tillegg 
andel uførepensjonister, andel sosialhjelpsmottakere, dødelighet (gjennomsnittlig antall døde siste 
to år) og andel anmeldte voldstilfeller. Det er kun dødelighet som inngår i tillegg til 
alderskriteriene i Modell 1 NN. Dette betyr at dødelighet har stor betydning for 
inntektsfordelingen i Modell 1 NN; 25,3 % av basisbevilgningen som fordeles etter 
behovskriterier fordeles etter dødelighetskriteriet. I Modell 1 L fordeles 7,1 % av ”behovspotten” 
etter dødelighetskriteriet mens 13,5 % fordeles etter uførekriteriet, 4,2 % etter 
voldsforbrytelseskriteriet og 3,3 % etter sosialhjelpskriteriet.  
 
Det ser altså ut til at dødelighet slår ut de øvrige sosio-økonomiske faktorene når analysen 
begrenses til kommuner i Nord-Norge. Hvorfor det er slik vet vi ikke. Dersom det er mindre 
forskjeller i disse variablene mellom kommuner innen helseforetakene i Helse-Nord enn i resten 
av landet kan det være en mulig forklaring, i og med at vi kontrollerer for nivåforskjeller mellom 
helseforetak. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er signifikante forskjeller mellom 
helseforetak. 
 
I avsnitt 5.2 diskuterte vi mulige konsekvenser av utelatelse av tilbudsvariable på kommunenivå 
som har betydning for forbruk av sykehustjenester. Korrelasjon med kommunevariable kan være 
annerledes i Nord-Norge sammenlignet med landet forøvrig. Dette ville i så fall bidra til at 
resultatene er annerledes når analysene begrenes til kun kommuner i Nord-Norge. Det ligger for 
eksempel egne Nord-Norge tilskudd i inntektssystemet til kommunene. 
 
Det er vanskelig på objektivt grunnlag å anbefale en modell framfor en annen. I forslaget 
anbefales at Modell 1 L velges for fordeling av behovskomponenten. Det er flere forhold som 
taler for en slik anbefaling: 
 
• Modell 1 NN fordeler en stor andel av behovskomponenter basert på en enkeltvariabel. 

Modellen blir da veldig følsom for målefeil mv i denne variabelen. 
• Analyser basert på hele landet utnytter et større datamateriale. Det kan reises spørsmål om 

hvorfor sammenhengen mellom sosio-økonomiske variable og behov skal være annerledes i 
Nord-Norge enn i resten av landet. Nord-Norge er kjennetegnet med store avstander, i stor 
grad en desentralisert sykehusstruktur og høye forbruksrater. Det er mulig at analysene basert 
kun på kommuner i Nord-Norge er mer følsom for variasjoner i sykehustilbud internt i 
helseforetakene og for tilbudsvariasjoner på kommunenivå. På den annen side kan selvsagt 
sammenhengen mellom sosio-økonomiske variable og sykdomsbildet og dermed behov være 
annerledes i Nord-Norge sammenlignet med resten av landet.   

• Modell 1 L gir bedre tilpasning til forbruksmønsteret enn Modell 1NN, j fr tabell 2.6 i 
rapporten. Dette tyder på at det er behovsforskjeller mellom helseforetakene som ikke fanges 
opp i Modell 1 NN. Alternativt så kan det tenkes at forskjellene i forbruksrater mellom 
helseforetakene i noen grad fanger opp effekter av tidligere inntektssystemsvariable for 
fylkeskommunene. Skilte, og enslige og enslige forsørgere var tidligere kriterier i 
inntektssystemet for fylkeskommunene. Disse må forventes å være korrelert med 
sosialhjelpsmottakere. I tillegg inngikk alderskriterier og dødelighet. Helseforetakene følger i 
sterk grad fylkesgrensene. 

 
En bemerkning knyttet til dødelighetskriteriet: annen statistikk viser at Finnmark ligger høyest i 
Nord-Norge mht dødelighet (13 % over gjennomsnittet for Nord-Norge i henhold til siste 
kriteriedata for inntektssystemet for kommunene). Vi stusser derfor på at Finnmark i tabell 2.6 på 
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side 16 har litt lavere andel av dødelighetskriteriet enn av befolkningen. Hvis tallene som ligger til 
grunn for fordeling av dødelighetskriteritet er feil, har dette stor betydning for fordeling etter 
behovskriteriet spesielt i modell 1 NN hvor dødelighet teller 25 %. 
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6 Kostnadskomponenten 
 
Etter at behovskomponenten korrigerer for antatte forskjeller i befolkningens behov for somatiske 
sykehustjenester, skal kostnadskomponenten korrigere for ulike forutsetninger for å drive 
pasientbehandling i de ulike foretaksområdene. Rapporten trekker fram en rekke ulike årsaker til 
kostnadsforskjeller mellom foretakene.  
 
Analyser utført viser at faktorer som kan bidra til å forklare kostnadsforskjeller er: 
 
• Ulik struktur (antall sykehus) 
• Ulike oppgaver 

o Forskning 
o Utdanning 
o Ulike pasientsammensetning som ikke fanges opp av DRG-systemet (foreslått målt 

ved antall langtidsliggedager) 
 
Kostnadsforskjeller utover det som kan forklares ved disse faktorene, fortolkes som forskjeller i 
effektivitet.   
 
Kostnadsnivå på sykehusene måles ved brutto driftsutgifter per DRG-poeng og 
operasjonaliseringen synes dekkende for analyseformålet (gitt begrensningene i datatilgangen).  
 

6.1 Strukturkostnader 
 
I analysene på sykehusnivå inngår en variabel som kalles struktur og som er målt som antall 
sykehus per helseforetak delt på antall DRG-poeng. Variabelen vil fange opp effekter både av 
antall sykehus og av størrelse på helseforetakene (antall DRG-poeng). I noen grad må derfor 
effekten som avdekkes kunne tolkes som en generell stordriftsfordel (kostnader per DRG-poeng 
avtar med antall DRG-poeng).  
 
I analyser av strukturkostnader på helseforetaksnivå er strukturvariabelen målt ved antall sykehus 
med akuttmottak per 10 000 innbyggere i HF-området. Resultatene fra analysen er ikke vist, men 
diskutert. Resultatene viser en positiv effekt av variabelen. Det er denne effekten som ligger til 
grunn for beregning av strukturtilskudd. 
 
Argumentet for strukturvariabelen er at foretakene ikke står fritt til å velge struktur, og at mange 
sykehus med akuttberedskap koster mer enn å samle akuttberedskap på ett sykehus.  
 
Vi savner en tabell som viser resultatene for strukturvariabelen, samt en mer detaljert beskrivelse 
av hvordan strukturkostnadene beregnes. Vi har også noen spørsmål knyttet til analysene på HF-
nivå basert på beskrivelsen i teksten.  
 

1) Hvilken informasjon tilføres analysen av strukturkostnader med å utvide datamaterialet til 
flere årssett, når strukturen i disse årene i stor grad har ligget fast?  

2) Hvorfor er det brukt et annet sett med variabeler i analysen på HF-nivå sammenlignet med 
analysen på sykehusnivå. For eksempel er langtidsliggedager ikke inkludert i HF-
analysene. Dersom langtidsliggedager er korrelert med struktur vil dette gi skjeve 
estimater. 
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3) Introduksjon av konsentrasjonsindeks i beregning av strukturtilskudd er ikke empirisk 

begrunnet. Den er ikke basert på analyser av hvorvidt  
a) konsentrasjon har betydning, og 
b) hvor stor denne effekten evt. er og om den er uavhengig av størrelsen på hver 

enkelt sykehus (og ikke bare relativt innenfor helseforetakene).  
 
Når det gjelder det siste punktet peker vi på et utslag av introduksjon av konsentrasjonsindeksen 
som vi stiller spørsmålstegn ved. Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark HF har begge 2 
sykehus. Nordland får 50 % mer enn Finnmark før korrigering med konsentrasjonsindeksen (fordi 
helseforetaket er mye større målt ved DRG-poeng) og over 20 % mindre etter korrigering.  
 

6.2 Forsknings- og undervisningskostnader 
 
Det kan altså argumenteres for at forsknings- og undervisningskriteriene ikke representerer et 
kostnadselement, men heller er å betrakte som aktivitetsbasert finansiering, j fr avsnitt 4.4. Ved å 
peke på dette synliggjøres også et annet forhold med de to kriteriene som ikke er diskutert i 
notatet. Det er i hvilken grad det regionale foretaket skal styre omfanget av forskning og 
undervisning som skjer i helseforetakene. Slik forskning og underviskning tas inn i forslaget 
ligger det ingen styring med størrelsen og fordelingen av forsknings- og undervisningsaktiviteten 
mellom helseforetakene.  
 
Størrelsen på forsknings- og undervisningspotten gis i forslaget gjennom estimatene fra 
regresjonsanalysene.  
 
Fordelingen mellom helseforetakene bestemmes av helseforetakenes egne disposisjoner, dvs. den 
relative fordelingen av forskningspoeng og antall assistent- og turnusleger. Det blir altså 
”konkurransen” mellom helseforetakene med hensyn til å generere forskningspoeng som 
bestemmer utviklingen av forskningsaktiviteten ved foretakene. Tilsvarende for 
undervisningsaktiviteten.  
 
Regionen tillegges altså en passiv rolle i en slik modell der både fastsettelse av størrelsen på 
tilskudd til forskning og undervisning og fordelingen mellom helseforetakene er gitt av estimater, 
altså basert på historikk.   
 

6.3 Kompensasjon for langtidsliggedøgn 
 
Langtidsliggedøgn er pr definisjon liggedøgn etter trimpunkt. Disse liggedøgnene unntas fra 
pasientmaterialet når kostnadsvekter til DRG-systemet beregnes som så igjen er grunnlag for 
beregning av pris i ISF. Årsaken til dette er at disse døgnene ikke antas å reflektere ”normalt” 
ressurskrav knyttet til pasienter i aktuelle DRG.  
 
Langtidsliggedøgn kan ha sin årsak i ulike forklaringsfaktorer: 
 
• Særlig ressurskrevende pasient pga høyt behov for behandling  
• Ineffektivitet, enten som følge av  

o sykehusets drift eller 
o hjemkommunens evne til å ta i mot ferdigbehandlet pasient 
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Rapporten foreslår en kompensasjon for langtidsliggedøgn i et utvalg DRGer. Argumentet for 
dette er at langtidsliggedøgn i disse DRGene er et uttrykk for særlig ressurskrevende pasienter 
innenfor disse DRGene som ikke blir kompensert gjennom verken behovskomponenten, ISF eller 
gjestepasientoppgjøret.  
 
Vi har flere kommentarer til løsningen: 
 

6.3.1 Langtidsliggedøgn og behovskomponenten 
 
La oss anta at langtidsliggedøgn er et uttrykk for særlig behov hos pasienten som ikke fanges opp 
av DRG-systemet (antall korrigerte DRG-poeng). Dette innebærer at en ser langtidsliggedøgn som 
et produkt i tillegg til innleggelser, dagopphold og polikliniske konsultasjoner (aktivitet).  
 
Antall langtidsliggedøgn er ikke med i analysen av behovsforskjeller mellom områdene i Helse 
Nord. Her har en laget et mål på forbruk sammensatt av opphold (dag og døgn) omregnet til 
DRG-poeng og polikliniske konsultasjoner der disse to komponentene igjen er vektet sammen ved 
hjelp av en standardkost pr poeng og pr konsultasjon (takst). Et alternativ kunne altså vært å 
inkludere langtidsliggedøgn pr innbygger i kommunene i denne analysen. Dette er ikke gjort.  
 
Spørsmålet her er om behovskomponenten likevel fanger opp forskjeller i behov for 
langtidsliggedøgn. Dette vil være tilfelles hvis antall langtidsliggedøgn og er sterkt korrelert med 
øvrig aktivitet.  

6.3.1.1 Sterk korrelasjon mellom langtidsliggedøgn og aktivitetsmålet 
Dette ville i så fall innebære at variasjon i langtidsliggedøgn pr innbygger kan forklares ved hjelp 
av de samme faktorene som forklarer forskjeller i aktivitetsmålet, dvs faktorene 
alderssammensetning (andel i de ulike alderskategoriene), uføre, sosialhjelp, dødelighet, avstand 
til sykehus og vold. Hvis dette er tilfellet (sterk korrelasjon), vil behovskomponenten også fange 
opp forskjeller i behov knyttet til langtidsliggedøgn. Da vil problematikken rundt 
langtidsliggedøgn kun være relevant i forhold til aktivitetskomponenten (ISF) samt det interne 
gjestepasientoppgjøret mellom HFene i Helse Nord.  
 
Hvis langtidsliggedager og aktivitetsmålet bare er delvis korrelert, vil behovskomponenten bare 
delvis fange opp forskjeller i behov knyttet til langtidsliggedøgn. Jo sterkere korrelasjonen er, i 
desto større grad har vi allerede kompensert for forskjeller i behovet for langtidsliggedager. 

6.3.1.2 Ingen korrelasjon mellom langtidsliggedøgn og aktivitetsmålet 
Hvis det ikke er noen sammenheng mellom aktivitetsmålet og antall langtidsliggedøgn på 
kommunenivå, er behovet for langtidsliggedøgn ikke kompensert for i behovskomponenten. Her 
har en to alternative løsninger: 
 
• Beregn behovskomponenten på nytt, der også langtidsliggedøgn inngår som produkt. Dette 

ville i så fall kreve eget oppgjør knyttet til pasientflyt mellom HF-områdene (korrigert 
gjestepasientoppgjør). 

• Et enklere alternativ vil være å fordele kompensasjonen direkte til produsenten (foretaket som 
behandler) fordi en da unngår å måtte korrigere gjestepasientoppgjøret. Denne løsningen er 
valgt i rapporten. Siden fordelingen da bør låses for ikke å gi uønskede incentiver til økning i 
liggetid, vil ikke dette representere et dynamisk element i modellen. 
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I tillegg til å stille spørsmålstegn ved om ikke noe at behovet for langtidsliggedøgn allerede er 
kompensert for gjennom behovskomponenten, har vi her noen spørsmål knyttet til størrelse på 
kompensasjonen og grunnlag for fordeling.  
 

6.3.2 Størrelse på kompensasjon for lagtidsliggedøgn og grunnlag for fordeling 
 
Størrelsen på kostnadskomponenten tar utgangspunkt i en analyse der alle langtidsliggedøgn 
inngår. Med utgangspunkt i regresjonsanalysen finner en et estimat for kostnad pr 
langtidsliggedøgn på ca 6000 kroner. Dette gir en kompensasjon for langtidsliggedøgn på  
285 millioner kroner for Helse Nord. Dette er altså en estimert kostnad knyttet til alle 
langtidsliggedøgn i Helse Nord. Dette innebærer at en i fastsettelsen av kompensasjonen 
(totalbeløp til fordeling) legger til grunn at alle langtidsliggedøgn skal kompenseres for. Vi viser 
til oversikten over hvilke forhold som kan ligge bak volumet av langtidsliggedøgn. I den grad 
dette er forårsaket av ineffektivitet ved sykehuset, mener vi det er uheldig å kompensere for dette. 
Når det gjelder ineffektivitet hos pasientens hjemkommune i forhold til å ta over pasienter som er 
meldt ferdigbehandlet, er dette et forhold som kan løses mellom foretak og kommune for å gi 
incentiver til å løse problemet. I mange tilfeller finnes det allerede en oppgjøreordning knyttet til 
ferdigbehandlede pasienter. Kompensasjon for disse gjennom kostnadskomponenten vil i så fall 
komme i tillegg til oppgjør fra kommunen.  
 
Det legges til grunn at estimatene av kostnader for langtidsliggedager ”bør benyttes til å 
bestemme vekten for denne typen pasienter, mens det kan argumenteres for at et nærmere bestemt 
utvalg av DRG-er bør benyttes til fordeling” (s 28). Hvis dette utvalget DRGer er uttrykk for hva 
en oppfatter som langtidsliggedøgn som representerer særlige behov, burde vel utvalget også ligge 
til grunn for fastsettelse av kompensasjonen som skal fordeles? 
 
Forslaget i rapporten medfører en kompensasjon pr langtidsliggedøgn i utvalget av DRGer på ca 
kr 17 000 (pr døgn). Dette virker urimelig høyt. 
 

6.3.3 Ny regel for refusjon for langtidsliggedøgn i ISF for 2006 
 
Nye refusjonsregler for ISF for 2006 (Informasjonshefte for innsatsstyrt finansiering 2006) 
innebærer et tillegg utbetalt gjennom ISF pr døgn for langtidsliggere. Definisjonen av 
langtidsligger er i denne sammenhengen: 
 
• Opphold som grupperes til en DRG med trimpunkt > 20 dager 
• Hvis liggetid > 10 dager over trimpunkt vil man da få et dagtillegg på 0,09 korrigerte poeng til 

pasienten er utskrivningsklar eller maks 100 dager med tillegg.  
 
Etter at pasienten meldes utskrivningsklar inntreffer som regel betaling fra pasientens 
hjemkommune. Uansatt antas altså ikke disse døgnene å si noe om hvor behandlingskrevende 
pasienten er. 
 
0,09 korrigerte poeng og 40 % refusjonssats utgjør kr 1138 pr døgn som blir refundert.  
 
For foretakene i Helse Nord er konsekvensene av de to løsningene beregnet som følger 
(utgangspunkt i pasientdata for 2004): 
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Helseforetak Antall Andel Beløp Antall Antall poeng tillegg Andel Beløp
Helgeland 670          4                  11 399 304    345               31                           6,4 392 646     
Nordland 5 768       34                98 136 097    924               83                           17,2 1 051 608  
Hålogaland 1 045       6                  17 779 511    716               64                           13,3 814 882     
UNN 9 273       55                157 769 769  3 163            285                         58,8 3 599 823  
Finnmark 18            0                  306 250         234               21                           4,3 266 316     
Sum 16 774     100             285 390 930 5 382          484                        100,0 6 125 276

Forslag i rapporten Løsning ISF

 
 
 
Som tabellen viser vil ikke løsningen i ISF kunne erstatte forslaget som ligger i rapporten. ISF-
refusjonen omfatter langt færre langtidsliggedøgn (5,4 mill vs 16,8 mill) og gir en langt lavere 
kompensasjon pr døgn (1 138 vs 17 000). Selv om vi tar full ”pris” for ISF-liggedøgnene vil dette 
gi langt lavere refusjon (15,3 millioner kroner). 
 
Vi ser også at ISF-refusjonen gir en annen fordeling mellom foretakene. Spesielt interessant er det 
at selv om den totale ISF-refusjonen er mye mindre enn langtidsliggedøgnkomponenten i 
forslaget, får Finnmark nesten like mye i ISF-refusjon som i forslaget. 
 
Vi viser til våre kommentarer under punkt 6.3.1 og 6.3.2 og tilføyer at en løsning for særlig 
ressurskrevende pasienter også bør hensynta nye refusjoner i ISF for å unngå dobbel 
kompensasjon. Hvis det er slik at UNN har mange særlig ressurskrevende pasienter knyttet til 
spesiell funksjoner, bør langtidsliggedøgnløsningen også ses i sammenheng med kompensasjon 
for særskilte funksjoner (se avsnitt 7). 
 

6.3.4 Oppsummering – kompensasjon for langtidsliggedøgn  
 
Vi har to spørsmål til kompensasjon for langtidsliggedøgn (særlig kostnadskrevende pasienter) 
 
• I hvor stor grad er behovet for langtidsliggedøgn allerede kompensert for gjennom 

behovskomponenten? (Korrelasjon mellom aktivitetsmålet og langtidsliggedøgn) 
• Etter vår mening er størrelsen på kompensasjonen for stor fordi alle langtidsliggedøgn ligger 

til grunn for fastsettelsen av beløp til fordeling.  
 

6.4 Hvordan håndtere det relativt høye kostnadsnivået ved UNN? 
 
I målinger av produktivitet (kostnad pr korrigert opphold) kommer UNN ut med et høyt 
kostnadsnivå sammenlignet med øvrige foretak i Helse Nord. På grunn av dette vil den foreslåtte 
modellen medføre en betydelig reduksjon i bevilgningen til UNN selv etter at det korrigeres for 
aktivitetene forskning og utdanning.  
 
Det sentrale spørsmål er hva som forårsaker det høye kostnadsnivået ved UNN. UNN har et høyt 
kostnadsnivå også om vi sammenligner med øvrige helseforetak med universitetssykehus. 
Rapporten refererer til en analyse over universitetssykehusenes kostnadsnivå der det ikke er mulig 
å konkludere i forhold til om det er stordriftsfordeler eller –ulemper knyttet til 
universitetssykehusene. Årsaken er et lite utvalg av universitetssykehus og liten variasjon mellom 
disse når det gjelder den uavhengige variabelens størrelse. Regresjonsanalyser er derfor ikke egnet 
som metode for å finne årsaker til det høye kostnadsnivået ved UNN. 
 
Det er vel allment akseptert at universitetssykehus har funksjoner som øvrige sykehus ikke har, 
som er med på å drive kostnadsnivået ved disse sykehusene opp. Når det gjennomsnittlige 
kostnadsnivået ved universitetssykehusene Ullevål, Haukeland og St.Olavs Hospital er betydelig 
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lavere enn ved UNN, er det nærliggende å tro at dette har sammenheng med at disse har  langt 
flere pasienter å fordele disse funksjonsrelaterte kostnadene på. Disse har i følge SAMDATA for 
2004 et kostnadsnivå som ligger 4-10 prosent over landsgjennomsnittet, mens kostnadsnivået for 
UNN er på 26 prosent over dette snittet. 
 
Etter korrigeringer for undervisning og forskning har UNN et kostnadsnivå pr korrigerte opphold 
som ligger på nivå med Finnmark, men hele 25 prosent over Helgeland, 20 prosent over 
Nordland, og 7 prosent over Hålogaland.  
 
Korrigerer en også for langtidsliggedager slik rapporten foreslår, endres bildet noe, men UNN vil 
fortsatt ha et kostnadsnivå som er nesten 20 prosent over Nordland. Nå vil Finnmark ha et 
kostnadsnivå som ligger 36 prosent over Nordland. Det er altså store variasjoner i kostnadsnivå 
mellom foretakene i Helse Nord, og dette vil neppe kunne endres på kort sikt. 
 
Når det gjelder kompensasjon for spesielle funksjoner viser vi til avsnitt 7. 
 

6.5 Diskusjon av ulike modellalternativer 
 
Det settes opp fire alternativer for beregning av kostnadskomponenten (utenom strukturtilskudd), 
to basert på uveid regresjonsanalyse og to basert på veid regresjonsanalyse. Forskjellen mellom de 
to er at undervisning inngår med hhv en tredjedel (alternativ 1) og en sjettedel (alternativ 2) av 
empirisk vekt. Dette fordi assistent- og turnuslegeårsverk genererer inntekter og det er usikkerhet 
mht hvor mye vektene bør reduseres med på grunn av dette. Det gis ingen begrunnelse for valg av 
hhv 1/3 og 1/6 som faktor.  
 
Før vi kommenterer alternativene vil vi påpeke en inkonsistens mellom tall i tabell 3.9 og tall i 
tekst på side 29. Summen av estimatene i teksten knyttet til veid alternativ (0,354) er ikke 0,398 
slik tabellen viser. Vi har ikke grunnlag for å kontrollberegne vektene, og vet derfor ikke om dette 
har betydning for de videre resultatene. Vi kommenterer resultatene basert på tabell 3.9.  
 
Det har stor betydning for kriterienes andel av kostnadskomponenten om en velger alternativ 1 
eller 2, og om man velger resultatene fra veid eller uveid regresjon. Men betydningen blir 
imidlertid mindre når en ser på utslaget på fordelingen mellom helseforetakene. Dette fordi 
forskning og undervisning er positivt korrelert med langtidsliggedøgn ved helseforetakene i Nord-
Norge.  
 
I beregningene av fordelingsvirkninger i kapittel 5.3 i rapporten benyttes resultatene fra den veide 
regresjonen. Dette kan synes fornuftig fordi det i første rekke er store sykehus som har forskning, 
og i noen grad undervisning, av betydelig omfang og store sykehus vektlegges mer enn små 
sykehus i veid regresjon.  
 
Gitt spørsmålene vi i avsnittene overfor har stilt mht til forsknings- og undervisningskriteriene og 
langtidsliggedøgnproblematikken, velger vi ikke gå videre inn i noen diskusjoner omkring 
modellalternativene.  
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7 Mobilitetskomponenten  
 
I en befolkningsbasert inntektsfordelingsmodell må en ha et internt gjestepasientoppgjør mellom 
helseforetakene.  
 
Tabell 4,1 viser at det er UNN som er hovedmottaker av gjestepasienter. Dette selvsagt fordi de 
har mange funksjoner som de øvrige helseforetakene ikke har. UNN kommuniserer bekymring for 
at disse særskilte funksjonene ikke fullt ut kompenseres for. I rapporten foreslås dette løst 
gjennom 100% gjestepasientpris for det interne gjestepasientoppgjøret. Argumentet for en så høy 
pris ligger i at en antar at dette i første rekke gjelder regionpasienter som er mer ressurskrevende 
enn ”ordinære” gjestepasienter (gjestepasientpris mellom regionene er satt til 80%DRG-pris). Den 
høye prisen rammer først og fremst Finnmark og Hålogaland. Dette er uheldig da det ikke er 
sannsynlig at det er et større innslag av regionpasienter fra disse områdene enn det vil være fra 
øvrige områder i regionen. En stor del av gjestepasientene fra Finnmark og Hålogaland vil trolig 
være sentral- og lokalsykehuspasienter som ikke kan antas å være mer ressurskrevende enn 
”ordinære” gjestepasienter.  
 
Et annet argument mot denne løsningen er at den gir økonomiske incentiver til å sende 
regionspasienter til andre universitetssykehus til lavere pris (80%).  
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8 Oppsummering og anbefalinger 
 
Rapporten som dokumenterer elementene i forslaget til budsjettmodell for Helse Nord RHF gir et 
godt grunnlag for den videre prosess med konkretisering og utforming av inntektsfordelings-
modell. Modellen bygger videre på inntektsmodellen for regionene og hovedelementene er derfor 
i stor grad kjent fra før. Dette er en fordel i forhold til å få forståelse og aksept for modellen.  
 
En annen viktig faktor for å få aksept for en inntektsfordelingsmodell er at den oppfattes som 
rettferdig i en eller annen forstand. At den baseres på empiri bidrar til å legitimere valg av modell. 
Men å lage modell basert på empiri er også vanskelig fordi foreliggende data ofte er mangelfulle i 
forhold til formålet. Manglende eller mangelfulle data gjelder både det en ønsker å analysere, det 
være seg behov eller kostnader, eller faktorer en tror bidrar til forskjeller i disse forholdene. En 
annen viktig begrensing er at antall enheter/observasjoner som innehar enkelte kjennetegn man 
tror er av betydning, er for få til å trekke slutninger. En må derfor i noen grad basere løsningene 
på skjønnsmessige vurderinger.  
 

8.1 Behovskomponenten 
 
Modell 1 NN er basert på analyser kun av kommuner i Nord-Norge, men Modell 1 L ligger 
likevel nærmere observert variasjon i forbruk mellom HF-områdene i Helse-Nord. Modell 1 NN 
har dødelighet som eneste kriterium (25 %) ved siden av aldersfordeling, mens Modell 1 L 
inkluderer flere sosio-økonomiske kriterier (uføre 13,5 %, dødelighet 7,1 %, voldskriminalitet 4,2 
% og sosialhjelp 3,3 %). 
 
Dersom man tror at dette skyldes at det er behovsforskjeller mellom HF-områdene i Nord-Norge 
som ikke fanges opp i analysene som ligger bak modell 1 NN (fordi det kontrolleres for 
nivåforskjeller på HF-nivå gjennom dummyvariabler), så taler det for modell 1 L.  
 
Det kan jo imidlertid være slik at forbruksmønstre er påvirket av tidligere inntektsfordeling 
mellom fylkeskommunene. Fordi flere av variablene i modell 1 L inngikk eller trolig er korrelert 
med variabler som inngikk i det tidligere inntektssystemet for fylkeskommunene, kan det være en 
forklaring på at modell 1 L treffer bedre. Dersom modell 1 NN gir best beskrivelse av reell 
behovsvariasjon, vil valg av modell 1 L bidra til å sementere forbruksforskjeller som da ikke er 
basert kun på behov. Dette kan tale for å velge modell 1 NN.  
 
Vi har ikke grunnlag for å konkludere i den ene eller annen retning. Variablene i de to modellene 
er korrelert slik at utslagene av valg av modell er små for noen helseforetak. Størst betydning får 
det for Finnmark og Nordland. Modell 1 L inkluderer flere sosio-økonomiske kriterier og er 
derfor mindre følsom for eventuelle målefeil i disse variablene enn Modell 1 NN. 
 
Vi har her forutsatt at de viste fordelingsvirkningene i tabell 2.6 på side 17 er basert på korrekte 
kriteriedata, jfr kommentar om dødelighet i Finnmark i avsnitt 5.3. 
 
Kjøp av private ligger inne i forbruksmålet som er benyttes i analysene. Vi tolker forslaget slik at 
det implisitt er forutsatt at kjøp fra private går gjennom helseforetakene. Dersom helseforetakene 
skal stå som avtalepartner med private leverandører reiser det noen spørsmål knyttet til incentiver 
som kan slå ut i begge retninger når det gjelder omfang og pris. 
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8.2 Kostnadskomponenten og funksjonstilskudd 
 
Strukturkostnader 
Vi stiller oss bak at det kan være ekstrakostnader knyttet til struktur, men vi er usikre på 
beregningene av disse og da i første rekke introduksjonen av konsentrasjonsindeksen som ikke er 
empirisk begrunnet. Dersom denne inkluderes i analysene, eventuelt med samspillseffekt med 
strukturvariabelen, får man et empirisk grunnlag til å vurdere betydning av spredning i størrelse 
på akuttfunksjonen. 
 
Kompensasjon for forskning og undervisning 
Forsknings- og undervisningskriteriene beskrives i forslaget som en kostnadskomponent 
(ulempe), men kan like gjerne betraktes som aktivitetsbasert finansiering. Kriteriene er således 
ikke upåvirkbare slik denne type budsjettmodeller forutsetter. For øvrig stiller vi spørsmålstegn 
ved at det regionale helseforetaket skal spille en passiv rolle i fastsettelse av størrelse på og 
fordeling av forsknings- og underviskningsaktiviteten.  
 
En alternativ løsning er at RHF-et inntar en aktiv rolle og fastsetter størrelse og fordeling av 
midler til forskning og undervisning. Resultatene fra analysene kan da danne grunnlag for 
fastsettelse av størrelse på kompensasjonen for forskning og undervisning. Dersom en ønsker å 
stimulere til økt forskning og publisering kan en introdusere et element av aktivitetsbasert 
”toppfinansiering” basert på forskningspoeng, hvor størrelsen på refusjonen settes avhengig av 
hvor stort en ønsker at aktivitetselementet skal være. 
 
Å velge å basere seg på resultatene fra den veide regresjonsanalysen slik det gjøres i beregning av 
fordelingsvirkningene i kapittel 5 i rapporten, virker rimelig i og med at det i hovedsak er store 
sykehus som driver med forskning. I og med at begrunnelse for valg av faktor for reduksjon av 
størrelsen på undervisningselementet ikke er beskrevet i rapporten, har vi ikke noe grunnlag for å 
gi noen vurderinger av dette. Hvilket alternativ man velger har størst betydning for UNN og 
Finnmark. 
 
Kompensasjon for langtidsliggedager 
Vi har pekt på mulig sammenheng mellom langtidsliggedagene og forbruk for øvrig. Vi vil foreslå 
at man tester ut en alternativ framgangsmåte der man tar inn langtidsliggedøgn (gjerne innenfor et 
utvalg DRG, jfr spesielt ressurskrevende pasienter) i forbruksmålet og på denne måten inkluderer 
dette i behovskomponenten. Dersom man går for en slik løsning, vil det kreve en særskilt 
gjestepasientfinansiering som må samordnes med evt ISF-refusjon.  
 
Dersom en ønsker å kompensere for langtidsliggedager direkte til HF-ene knyttet til et utvalg 
DRG-er slik det foreslås i rapporten, bør størrelsen på kompensasjonen ikke baseres på samtlige 
liggedager, men kostnadsberegnes særskilt. Dersom langtidsliggedagene knyttet til utvalget DRG-
er inkluderes i analysen, får en også testet direkte begrunnelsen for å velge ut disse som å 
representere særskilt ressurskrevende pasienter.  
 
En løsning med kompensasjon basert på beregnede kostnader bør slik det argumenteres for i 
rapporten, låses slik at den ikke stimulerer til økt liggetid. Samtidig vil dette bety at dette ikke 
representerer et dynamisk element i modellen, i motsetning til løsning hvor særskilt 
kostnadskrevende pasienter inkluderes i behovskomponenten. 
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Gjestepasientoppgjør og funksjonstilskudd 
Langtidsliggedøgn, gjestepasientoppgjør og kompensasjon for særskilte pasientgrupper/ 
funksjoner må ses i sammenheng. Dette fordi alle disse faktorene har bakgrunn i 
funksjonsfordelingen mellom foretakene i Helse Nord. Her må en unngå dobbelkompensasjon. 
 
I forslaget utredes å benytte 100 % gjestepasientpris for å kompensere for særlig ressurskrevende 
gjestepasienter ved UNN. Dette gir store negative utslag for spesielt Hålogaland og Finnmark. Vi 
viser her til diskusjonen i avsnitt 7. En alternativ måte å forstå det høye kostnadsnivået ved UNN 
på, kan være å erkjenne at det koster å drive regionsykehusfunksjoner, og at disse funksjonene er 
rettet mot hele befolkningen i Helse Nord. Dette er et argument for å gi UNN et særskilt tilskudd 
som kompenserer for dette, som trekkes fra Helse Nords ressurser før fordeling til HFene. Dette 
tilskuddet må settes skjønnsmessig med utgangspunkt i hva som vurderes som et riktig 
kostnadsnivå for UNN. Gjestepasientprisen kan så opprettholdes på 80 prosent, slik at en også 
unngår incentiver til å sende regionpasienter ut av regionen. Et slikt tilskudd vil være uavhengig 
av faktiske kostnader ved UNN framover. Løsningen vil derfor fortsatt gi incentiver til å redusere 
kostnadsnivået ved UNN. 
 
Denne løsningen kan gjøres generell. Når RHFet bevisst legger en funksjon til ett helseforetak, 
mens funksjonen antas å komme alle innbyggere i Helse Nord til gode, finansieres dette særskilt. 
Dette kan også gjelde f eks høye kostnader knyttet til enkelte DRGer. Vi mener dette er en ryddig 
løsning som synliggjør kostnadene knyttet til enkeltfunksjoner.  
 
Oppsummering om kostnadskomponenten og funksjonsfordeling 
 
• Vi ser behov for videre analyser av kostnader knyttet langtidsliggedager/kostnadskrevende 

pasienter. 
• Vi ser behov for videre analyser av strukturtilskudd når det gjelder betydning av 

konsentrasjonsindeksen.  
• Kompensere for kostnader knyttet til særskilte oppgaver og funksjoner gjennom 

skjønnsmessige tilskudd, gjerne basert på resultatene fra regresjonsanalyser der det er aktuelt. 
Generelt er vår forståelse at faktorene i kostnadskomponenten har til felles at de er knyttet til 
fordeling av oppgaver og funksjoner mellom sykehus og foretak. Oppgave- og 
funksjonsfordeling anser vi ligger til RHF-et å styre, og gi kompensasjon for gjennom tilskudd 
til berørte HF.  

• Spesielle kostnadsforhold knyttet til enkeltforetak eller noen få foretak er vanskelig å avdekke 
gjennom regresjonsanalyser, og må derfor håndteres skjønnsmessig. 

• Samme gjestepasientpris (80 %) internt som for gjestepasientoppgjør mot andre regioner, gitt 
at man kompenserer for funksjonsfordeling mellom helseforetakene gjennom særskilte 
funksjonstilskudd. 

 
 


