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Høringsuttalelser fra helseforetakene 
Innen høringsfristens utløp er det kommet inn høringsuttalelser fra alle fem helseforetakene. 
Med unntak av Helgelandssykehuset, har helseforetakene styrebehandlet høringsuttalelsene. 
Alle styrevedtak og saksforelegg fra helseforetakene er vedlagt. I dette vedlegget 
oppsummeres og drøftes innspillene fra helseforetakene. 
 
Helse Finnmark HF 
Helse Finnmark er i utgangspunktet positiv til innføring av inntektsfordelingsmodell som 
grunnlag for finansiering av helseforetakene. Helseforetaket har følgende merknader til 
modellen: 
 

1. Hovedinnvending mot skissert modell er at den ikke fanger opp de ekstra, reelle og 
objektive kostnadskomponenter som kjennetegner helseforetaket. Helseforetaket 
ønsker at det skjønnsmessige tilskuddet på 50 mnok må erstattes av kjente og 
aksepterte kostnadsstrukturer i Helse Finnmark, jfr kostnadsprosjektet. Disse 
kostnadene er beregnet til 80 mnok. 

2. Ønsker en sterkere grad av rammefinansiering for små lokalsykehus for mer 
forutsigbare rammer for å gjøre driften mindre sårbar overfor svingninger i aktivitet. 

3. Stiller spørsmålstegn ved måten kompensasjon for strukturkostnader er beregnet, fordi 
Helse Finnmark får relativt mindre tildeling enn Hålogalandssykehuset og 
Helgelandssykehuset. 

4. Ønsker finjustering av fordelingskriterium for utdanningsbelastning ved å skille 
mellom assistentlegenes erfaringsnivå. 

5. Vurdere nivået og kriteriet for kostnadskrevende pasienter, og om dette kan legges inn 
som særskilt finansiering. 

6. Vurdere nivå og om det skal innføres korrigering for interne pasientstrømmer. 
Helseforetaket spiller inn at grensekostnaden for behandling ofte vil være under 100% 
DRG, og støtter ikke innføring av korrigering i ettertid for mobilitet. Samtidig 
anbefaler helseforetaket at det ved funksjonsfordeling bør følge 80 eller 100% DRG-
inntekter med i basisrammetilskudd. 

7. Behovskomponenten bør være en mindre andel av modellen. Samtidig ønsker 
foretaket at kostnadskomponent og behovskomponent gis større vekt på bekostning av 
aktivitetskomponent. 

8. Støtter forslaget om finansiering av særskilte regionfunksjoner 
9. Anbefaler ikke å innføre delvis kompensasjon for strategiske investeringer 
10. Støtter forslaget om at ”sørge for ansvar” legges til grunn for modellen 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN mener at utkast til inntektsfordelingsmodell er uferdig, og viser i den forbindelse 
spesielt til at det ikke har vært tid til å sluttbehandle Sintefs kommentarer i forhold til foreslått 
modell. De mener videre at det er spesielt universitetssykehusets oppgaver som ikke er godt 
nok beskrevet eller finansiert.  
 
Videre peker de på følgende: 
 

1. I videre utvikling av modellen forutsettes det at helseforetakene involveres mer aktivt i 
utviklingsarbeidet. 



2. Innføring av intern mobilitet vil kunne virke negativt i forhold til å sikre best mulig 
ressursutnyttelse og samarbeid i regionen. 

3. Tidligere universitetssykehustilskudd på 350 mnok er ikke videreført, og 
regionsykehusfunksjonen er ikke tilstrekkelig finansiert 

4. Pris på intern mobilitet bør settes til 100%, fordelt mellom en fast overføring på 20 % 
og en variabel komponent på 80%. 

5. Særskilt tilskudd er ufullstendig og mangler finansiering for 76 mnok 
6. Tilbud i Lenvik og Nordreisa og Mellomveien Bo og rehabilitering er ikke gitt særskilt 

finansiering  
7. Forslaget vil kunne påvirke den kliniske virksomheten ved UNN og få negative 

konsekvenser for universitetsklinikkfunksjonene.  
8. Anbefaler Helse Nord å iverksette et arbeid som fokuserer på økt samordning og 

samarbeid over foretaksgrensene.  
 

Hålogalandssykehuset HF 
Hålogalandssykehuset HF mener generelt at modellen er en god tilnærming til utfordringen 
med å styre inntektsfordeling. Hålogalandssykehuset har følgende særskilte kommentarer: 
 

1. Helseforetaket er spesielt positiv til at det kommer på plass kompenserende ordninger 
knyttet til interne gjestepasienter innenfor regionen 

2. Det stilles spørsmål ved omfanget av skjønnsmessig beregnet tilskudd til Helse 
Finnmark. En omfordeling til Helse Finnmark burde funnet sin løsning innenfor de 
parametre som modellen håndterer, og argumenter for omfordeling til Helse Finnmark 
er ikke gode nok. 

3. Det stilles spørsmål ved de valg som er tatt til fordel for omfordeling til de store 
sykehusene i regionen, UNN spesielt. Det blir dermed et spørsmål hvorvidt modellen i 
tilstrekkelig grad underbygger vedtatt og planlagt satsing på lokalsykehusene. 

4. Modellen hensyntar i for liten grad status på bygningsmasse og utstyr. En 
uhensiktsmessig og forringet standard gir konsekvenser både i form av økt vedlikehold 
og ikke minst ineffektive arbeidsprosesser og ineffektiv logistikk. 

5. Kompensasjon for høye kostnader, spesielt pasienter med lang liggetid, må hensynta 
hvem som faktisk har kostnadene ved lang liggetid. Det kan synes som om de små 
sykehusene i for liten grad honoreres, utfra at man har en vesentlig del av liggetiden 
etter innledende behandling ved annet sykehus. Det må også vurderes om DRG-
systemet i tilstrekkelig grad kompenserer for kostnadene sykehusene har ved initiell 
og oppfølgende behandling. 

6. Ønsker at resultatene av modellen gis full effekt fra 2007 
 

Nordlandssykehuset HF 
NLSH slutter seg til hovedprinsippene i forslag til ny modell for fordeling av inntekter til 
somatisk virksomhet. NLSH har følgende kommentarer utover dette: 
 

1. Når det gjelder generelle valg av prinsipper og innbyrdes vekting av disse ber NLSH 
om at det ved fordeling av ressurser i behovskomponenten gjøres bruk av modell 1 L. 

2. Som en naturlig konsekvens av at ansvar for gjestepasientoppgjør og syketransport er 
lagt til enkelte helseforetak bør ”sørge for ansvaret” legges til grunn for modellen. Det 
bør imidlertid diskuteres om dette er riktig siden helseforetakene i liten grad har 
styring med forhold som påvirker etterspørsel samt dimensjonering av tilbud og 
kapasitet.  



3. NLSH er enig i 80% DRG-refusjon legges til grunn for korrigering for intern 
mobilitet, men mener det bør vurderes å legge et særskilt basistilskudd på 20% for 
gjestepasienter internt i regionen. 

4. Begrunnelsen for særskilte funksjoner som finansieres utenfor modellen er mangelfullt 
begrunnet. Dette gjelder spesielt tilskudd til utdanning/undervisning og forskning 
siden dette er forhold som inngår i kostnadskomponenten. 

5. Begrunnelsen for skjønnstilskudd til Helse Finnmark er mangelfull og deler av 
begrunnelsen for skjønnet er tatt høyde for i modellen ved håndtering av syketransport 
og ambulanse.  

6. Støtter at ny modell må legge til rette for finansiell medvirkning knyttet til strategiske 
prosjekt. 

7. Ber om at det vedtas en modell for innfasing av modellen slik at det skaper 
forutsigbarhet fremover. Legger videre til grunn at dersom det oppløses reserver, vil 
det kun tildeles midler til de helseforetak som i henhold til modellen skal ha økt 
ramme. 

8. Den nye modellen må kompensere for at universitetstilskuddet opphører på en bedre 
måte enn foreslått modell. 

 
Helgelandssykehuset HF 
Helgelandssykehuset har ikke styrebehandlet forslag til modell, men gitt følgende 
administrative uttalelse: 

 
Helgelandssykehuset HF støtter hovedtrekkene i den framlagte modellen og slutter oss til 
SINTEF Helse sin konklusjon i evalueringen av modellen: 
  
"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 
inntektsfordelingsmodell. 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." 
 
Kommentar fra Helse Nord RHF 
Helseforetakene har kommet med mange og gode innspill til høringsnotatet. Alle 
helseforetakene er positive til at det arbeides med å få på plass en ny fordelingsmodell basert 
på objektive kriterier, men har samtidig en rekke kritiske merknader til modellen i slik den 
framstår nå.  
 
Flere av helseforetakene inkludert Helse Finnmark har påpekt at det foreslåtte 
skjønnstilskuddet til Helse Finnmark burde vært bedre dokumentert og håndtert innenfor 
modellen. Gjennom de analyser som er gjennomført i arbeidet med modellen er det så langt 
ikke funnet dokumenterte sammenhenger for kostnadsnivået til somatisk virksomhet i Helse 
Finnmark (kostnadsulemper knyttet til avstand kommer til utrykk i form av høye utgifter og 
bevilgninger til pasienttransport og ambulanse). Kostnadsprosjektet som det henvises til i 
høringsuttalelsen er ikke anerkjent hos alle som en god forklaring på objektive 
kostnadsulemper i Helse Finnmark. Helse Nord mottar et Nord-Norge tilskudd i sin 
rammeoverføring som er ment å dekke opp for særskilte kostnadsforhold i Nord-Norge. I 
erkjennelsen av at det er et høyere kostnadsnivå ved å drive spesialisthelsetjenester i 
Finnmark enn ellers i regionen, er det foreslått å videreføre et særskilt skjønnmessig tilskudd 



til Helse Finnmark på 50 mnok. I videre utvikling av modellen vil tilskuddet vurderes 
nærmere. 
 
Administrerende direktør har forståelse for at det vil være mindre risiko for helseforetakene 
ved økt rammefinansiering framfor aktivitetsbasert finansiering, men ønsker ikke å foreslå 
endringer knyttet til dette. Innsatsstyrt finansiering ble innført i 1997 og formålet med 
finansieringen er blant annet å oppmuntre til effektiv pasientbehandling. ISF-refusjonen gis til 
regionale helseforetak på grunnlag av pasientbehandling i helseforetakene, og Helse Nord har 
hittil videreført denne til helseforetakene. Adm.direktør har hittil vurdert det som for ressurs- 
og kostnadskrevende å omfordele ISF-inntekten mellom helseforetakene. Med en ISF-andel 
på 40% er forslaget til Helse Finnmark langt imøtegått fordi marginalkostnaden for økt 
produksjon som regel vil ligge over dette nivået. Dersom Helse Nord velger å overføre penger 
til helseforetakene i form av rammetilskott i stedet for ISF inntekt, og den ISF finansierte 
aktiviteten blir lavere enn forutsatt, vil Helse Nord RHF få en inntektssvikt som i neste 
omgang må føre til lavere overføringer til helseforetakene. 
 
En av innvendingene mot modellen er at det legges til grunn et prinsipp om ”sørge for ansvar” 
hos helseforetakene. Dette prinsippet er allerede vedtatt gjennomført i Helse Nord ved blant 
annet at helseforetakene har ansvar for gjestepasient- og transportkostnader. Å endre dette 
prinsippet innebærer en større omorganisering og omlegging av arbeidsdelingen i Helse Nord. 
I arbeidet med ny inntektsmodell har en ansett dette for å ligge utenfor oppdraget. 
Alternativet som er å bygge opp en sentral forvaltningsstab i Helse Nord RHF har hittil vært 
vurdert å være for kostbart. 
 
Med innføring av en objektiv finansieringsmodell med ”sørge for ansvar” som prinsipp for 
fordeling av basisramme, er det nødvendig å foreta korrigering for hvor pasienten får sin 
behandling. Også i dagens fordelingsmodell er det lagt inn korreksjoner for intern 
mobilitet/funksjonsfordeling, men denne har ikke vært regulert siden 2002. Det som nå 
foreslås er å foreta en løpende årlig oppdatering basert på endringer i pasientstrømmer og 
funksjonsfordeling. Spørsmålet blir i stor grad hvilken pris som skal settes for intern 
mobilitet. Flere av helseforetakene har argumentert for 80% oppgjør og i tillegg 20% 
korreksjon i basisfinansiering fra RHF. Dette betyr i realiteten 100% DRG-pris, og vil 
medføre økt trekk fra betalende helseforetak. Et alternativ er å foreta en engangskorreksjon 
for dagens gjestepasientstrøm i regionen på 100% DRG-pris, og deretter gjøre korrigeringer 
på endringer i ettertid på en lavere prosentsats. 100% DRG-pris vil først og fremst ramme 
Helse Finnmark og Hålogaland. Sintef mener i sitt notat at dette er uheldig da det ikke er 
sannsynlig at det er større innslag av regionpasienter (kostnadskrevende pasienter) fra disse 
områdene enn øvrige områder i regionen. Administrerende direktør anbefaler en pris på 80% 
DRG-kostnad for å stimulere til intern utnytting av kapasitet, og for å hindre økt stimulans til 
pasientstrømmer ut av egen region. Pris på internt gjestepasientoppgjør vil imidlertid vurderes 
nærmere i en revisjon av modellen. 
 
Kostnadskomponenten i modellen erstatter i stor grad det tidligere universitetstilskuddet som 
ble lagt inn i basisrammen til UNN i 2004 (318 mnok). Gjennom kostnadskomponenten 
tildeles UNN i dette forslaget et tilskudd på 470 mnok. Både Hagen og Sintef stiller flere 
spørsmål ved hvorfor UNN påføres relativt store krav om omstilling gjennom modellen. Det 
er ikke funnet gode forklaringer på UNNs kostnadsnivå gjennom de analyser som er 
gjennomført, og det derfor hittil problematisert både av Hagen og Sintef om dette skyldes at 
UNN har et for høyt kostnadsnivå eller om det relativt beskjedene befolkningsgrunnlaget i 
Nord-Norge er årsaken til et høyere kostnadsnivå. I den videre utvikling av modellen vil det 



være stort fokus på finansiering av UNN. I modellen har en valgt å kompensere for 
”regionsykehusfunksjoner, forskning/utdanning og høyspesialisert behandling” i stedet for å 
gi et skjønnsmessig regionsykehustilskott. Det anbefales at dette punktet gjennomgås i en 
videre utvikling av modellen. ISF-vektene for kostnadskrevende pasienter er også endret 
siden modellen ble utviklet.  
 
Når det gjelder øremerket tilskudd til utdanning/undervisning og forskning er dette 
videreføring av særskilt tilskudd som i hovedsak er gitt UNN for undervisning av 
medisinstudenter (tidligere del av regionsykehustilskudd) og særskilt tildeling til 
forskningsprosjekter. Dette tilskuddet kan ikke uten videre sidestilles med 
kostnadskomponenten hvor kriteriet for fordeling er antall ass.leger og turnuskandidater og 
forskningspoeng. I en revisjon av modellen vil dette etterprøves nærmere. Basisramme til 
forskning (11 mnok) som fordeles utenfor modellen er deler av det årlige 
forskningsprogrammet, disse midlene sammen med øremerkede midler fordeles til konkrete 
prosjekt og vil variere mellom HF de enkelte år. 
 
Kriteriet for særskilt finansiering har vært at dette er en regional funksjon som ikke er 
ivaretatt gjennom ISF-finansiering eller særfinansiering av prosjekt. Dette punktet skal 
gjennomgås grundigere i revisjon av modellen. 
 
Adm.direktør deler oppfatningen om at modellen ikke er ferdig utarbeidet, og har derfor valgt 
å gi den en forsiktig innføring ved å være retningsgivende for premisser for budsjett 2007. Det 
anbefales kun tildelt midler til de helseforetak som i henhold til første utgave av modellen 
skal ha økt ramme. Ved revisjon av modellen må en fullstendig innfasingsplan vedtas. 
Det gjenstår enda arbeid med kvalitetssikring og videreutvikling både i forhold til Sintefs og 
helseforetakenes innspill. Helseforetakene vil naturlig involveres tettere i det videre arbeidet 
med modellen. Når det gjelder fordeling av kostnader og inntekter mellom regionsykehus og 
lokalsykehus for pasienter som behandles på regionsykehus og sendes til lokalsykehus, er 
dette forhold som vil bli vurdert i en samlet plan for funksjonsfordeling og samordning i 
Helse Nord. Dette arbeidet er planlagt startet opp.  
 



 
 
 
 
 Administrasjonen 
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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE FINNMARK HF 29. MAI 2006. 
  

Tilstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styreleder Trine Magnus 
Nestleder Ketil Holmgren 
Inger Lise Balandin 
Ragnhild Nystad 
Staal Nilsen 
Ulf Syversen 
Irene Skiri 
Marte Vibstad 
Ally Nyheim 
Øyvin Grongstad 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Adm.dir. Bjørn Engum 
Økonomisjef Jan-Erik Hansen 
Adm.kons. Sidsel B. Johnsen som førte protokollen 
 

 
Sak 
20/2006 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Tilrådning: 
 

 Innkalling og saksliste godkjennes 
 

Vedtak: 
 

Som tilrådning 

Sak 
21/2006 

Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.03.2006 
 

Tilrådning: Styret for Helse Finnmark godkjenner protokoll fra styremøte 28.03.2006 
 

Vedtak: Som tilrådning 
 

Sak 
22/2006 

Tertialrapport pr. 1. tertial 
 

Tilrådning: 1. Styret vedtar fremlagte tertialrapport for 1. tertial 2006  
2. Styrets videre oppfølging av driften er beskrevet i styresak 23/2006 

 
Vedtak: Som tilrådning 

 
Sak 
23/2006 

Oppfølging av økonomitiltak 2006 
 

Tilrådning: 1. Styret tar fremlagte prognose for resultat i 2006 til etterretning 
2. Styret forventer maksimal oppmerksomhet og innsats både fra ledelse  
      og ansatte i arbeidet med å bringe foretaket i økonomisk balanse 
3. Styret innser at det selv med betydelige HF-interne tiltak i 2006 ikke er  
      realistisk å oppnå økonomisk balanse i driften 
4. Det vil derfor i samarbeid med Helse Nord være nødvendig å planlegge 

strukturelle tiltak for å redusere kostnadsnivået i foretaket.  Disse tiltakene 
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forutsettes ikke å få negative følger for prioriterte pasientgrupper med  
      behov for nærhet og tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbeidstakerrepresentantene i styret, Ally Nyheim, Marte Vibstad og Øyvin 
Grongstad ba om at styresak 23/2006 Oppfølging av økonomitiltak 2006, ble 
utsatt og ikke behandlet i styret før den er drøftet med fagorganisasjonene. 
 
Det ble så avholdt avstemming i styret om behandling av sak 23/2006 på  
dette styremøtet, arbeidstakerrepresentantenes forslag om utsettelse av 
behandling av saken falt mot 3 stemmer. 
 
Protokolltilførsel: 
Arbeidstakerrepresentantene beklager at styret ikke velger å utsette  
sak 23 og 24/2006 da de ikke er drøftet med fagorganisasjonene slik det er 
påkrevd i Hovedavtalen. 
 
Arbeidstakerrepresentantene forventer at administrasjonen griper fatt  
i dette slik at slike saker ikke gjentar seg.  
 

Vedtak: 1. Styret tar fremlagte prognose for resultat i 2006 til etterretning 
2. Styret forventer maksimal oppmerksomhet og innsats både fra ledelse  
      og ansatte i arbeidet med å bringe foretaket i økonomisk balanse 
3. Styret innser at det selv med betydelige HF-interne tiltak i 2006 ikke er 

realistisk å oppnå økonomisk balanse i driften 
4. Det vil derfor i samarbeid med Helse Nord være nødvendig å planlegge 

strukturelle tiltak for å redusere kostnadsnivået i foretaket. Disse tiltakene 
forutsettes ikke å få negative følger for prioriterte pasientgrupper med  

      behov for nærhet og tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten. 
       5.  Nye tiltak konsekvensvurderes før iverksetting. 
 

 
Sak 
24/2006 

 
Høring inntektsfordelingsmodell 

 
Tilrådning: Styret støtter direktørens vurderinger av den fremlagte 

 inntektsfordelingsmodellen fra Helse Nord RHF 
 

Vedtak: 1. Styret støtter direktørens vurderinger av den fremlagte 
inntektsfordelingsmodellen fra Helse Nord RHF. 

2. Styret forventer at en framtidig inntektsfordelingsmodell i Helse Nord tar 
hensyn til de særskilte forhold for Helse Finnmark HF som er identifisert 
gjennom Kostnadsprosjektet.  

 
Sak 
25/2006 

Salg av Seidajok skole 
 

Tilrådning: 1. Direktøren anbefaler at Styret i Helse Finnmark HF godkjenner salg av 
Seidajok skole for avtalt kjøpesum stor kr. 6.000.000,-,  og gir direktøren 
fullmakt til å ferdigstille salget med Samisk Bygdesenter. 

2. Overskuddet fra salget skal benyttes til investeringer i psykisk helseverns 
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Styresak 24/2006 – Høring inntektsfordelingsmodell 
 

1 Bakgrunn 
Helse Nord RHF har i brev av 02.05.06 bedt helseforetakene om synspunkter på utkast til ny 
inntektsfordelingsmodell for Helse Nord.  Modellen er utarbeidet av professor Terje P. Hagen 
på oppdrag fra Helse Nord RHF.   Utgangspunktet for tilbakemelding fra Helse Finnmark er 
høringsnotatet som inneholder et justert forslag fra Helse Nord RHF. I tillegg til den justerte 
Hagen-modellen, har Helse Nord fått utarbeidet en vurdering av Hagens modell fra SINTEF 
Helse.  
 
Foretakene har fått tid frem til 1.juni med å avgi høringsuttalelse.  Det er Helse Nords 
høringsnotat som brukes som basis for behandlingen, men det refereres til SINTEFs notat der 
dette er hensiktsmessig.  Budsjettmodell-utredningen og SINTEFs notat (ca.50 og 20 sider) er 
uttrykte vedlegg i saken, og kan fåes ved henvendelse. 
 

2 Generelt om sykehus-finansiering 
Som utgangspunkt for vurdering av modellen, beskrives kort prinsippene for finansieringen 
av sykehustjenestene i Norge (somatikk).  Den foreslåtte modellen tar bare for seg den 
somatiske virksomheten, og holder rus, psykiatri og transportkostnader utenom.   
 
ISF-systemet (InnsatsStyrt Finansiering)  - ”stykkpris” 
Denne finansieringsformen gjelder for somatiske pasienter innlagt i mer enn 4 timer ved et 
sykehus. Systemet bygger på at all diagnostikk og behandling angis i form av medisinske 
koder og prosedyrer som blir gruppert i grupper som er kostnadsmessig homogene og 
medisinsk meningsbærende (DRG - Diagnose Relaterte Grupper).  Systemet er opprinnelig 
utarbeidet i USA, med akuttkirurgi som fokusområde.  Disse ulike diagnoser og prosedyrer 
resulterer i en vekt, målt i DRG-poeng.  Departementet fastsetter årlig prisen for et 
enhetspoeng.  Verdien av alle poeng utbetales til sykehusene som inntekt.  Beregning med 
tanke på bl.a. revisjon av systemet gjøres årlig for et utvalg sykehus, for dermed å finne 
endringer i gjennomsnittlige kostnader i sektoren.    
 
Med utgangspunkt i totale kostnader i sektoren, bestemmer Stortinget/departementet årlig 
hvor stor ISF-andel som skal legges til grunn for finansieringen av sykehustjenestene. For 
tiden benyttes 40%.  Men ulike prosentsatser har ulike effekter i forhold til endring.  En høy 
ISF-andel vil stimulere til mer behandling, men innebærer problem med styring av total 
ressursramme til sektoren.  
 
Noen viktige kjennetegn ved systemet: 

 inntekt skal tilordnes et sykehus i tråd med kostnaden som oppstår ved virksomheten, i 
mangel av at det er noe marked som kan bestemme inntekten 
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 kostnader for en bestemt DRG (f.eks. ukomplisert fødsel) bestemmes ved å gå 
gjennom en del sykehus og fastsette gjennomsnittlig kostnad 

 det skilles ikke på store eller små sykehus, men både store og små sykehus deltar i 
undersøkelsen, slik at de reflekteres gjennomsnittlig i analysen.  Veldig mange norske 
sykehus kan uansett klassifiseres som små.  

 det har korrekt finansiering for sykehuset som siktemål, ikke korrekt finansiering av 
enkeltdiagnoser.  

 
To viktige implikasjoner av systemet som kan være relevante i denne sammenheng:   

 Stykkpris-inntekten vil variere en god del i forhold til volum. Gjennomsnittlig kostnad 
refunderes uansett volum.  Det å drive en sengepost eller en røntgenavdeling betyr en 
stor og fast kostnad for små enheter. Stykkprisen vil variere det enkelte år i forhold til 
hvor mye pasientbehandling som foregår. Og inntektene for enheten vil variere 
tilsvarende mye.  

 Stykkpris-beregning er også følsom for i hvilken grad man har aktivitet som krever 
vaktberedskap.  F.eks har vi ikke vaktberedskap for øyeleger i Finnmark. Dersom man 
da har en spesialist, vil all dennes tid kunne brukes til pasientbehandling.  I en 
øyeavdeling som også har oppgaven med vaktberedskap og utdanning av nye 
spesialister, vil den enkelte spesialist selvsagt i mindre grad bruke sin tid på direkte 
pasientbehandling.  Dette vil fremkomme som et effektivitetstap for øyeavdeling vs en 
enkelt spesialist uten ekstra oppgaver.  

 
Det er ikke avdekket hvordan slike forhold slår ut for Helse Nords sykehus, eller nasjonalt.  
 
Rammetilskudd     
Dette tilskuddet innholder flere elementer.     

 Rest ISF-tilskudd som ikke er variabel, p.t. 60%.   
 Rest poliklinikk-oppgjør 
 Rest til diverse andre oppgaver somatisk virksomhet som ikke dekkes av inntekter. 

 
Det er ikke noe eksakt vitenskap å fastsette idag hva en rammebevilgning var ment å dekke.  
Det enkleste er å beregne de to første elementene, og så summere opp hva man har fått til 
andre oppgaver. I fellesskap har Helse Nord og foretakene forsøkt å finne ut hvilken ramme 
som skal regnes som betaling for somatisk virksomhet, og denne brukes nedenfor: 

 
Forventet inntektsfordeling 2006: 
 
Inntektsform: Beløp 
ISF-ordningen 153 mill. 
Poliklinikk   38 mill. 
Rammetilskudd 375 mill. 
Totalt 566 mill. kroner 

 
Av rammetilskuddet på 375 millioner er det 267 millioner kroner som relaterer seg til 
fullfinansiering av ISF og poliklinikk, mens resten (108 millioner) er ”frie” midler som skal 
dekke foretakets øvrige virksomhet. 
 
Poliklinikk-takster 
Det er laget et taksthefte som grupperer og prissetter ulike typer undersøkelser som foregår 
ved enkle konsultasjoner (dvs. ikke innleggelser). Denne stykkpris-finansieringen antas å 
inneholde en andel på 40-50 %, mens resten forutsettes fordelt gjennom rammetilskudd.   Her 
er det følgende forhold som er vesentlige for sykehusets refusjon: 

 antall konsultasjoner 
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 riktig bruk av takstheftet, der man får med seg også de mer kostnadskrevende 
prosedyrene som grunnlag for oppgjør. 

 
Polikliniske inntekter refunderes fra Rikstrygdeverket. 

3 Kostnadsprosjektet i Helse Finnmark 
Styret i Helse Finnmark HF initierte våren 2005 et arbeid for å avdekke årsaker til et høyt 
kostnadsnivå i Helse Finnmark og avklare hvilke kostnader som objektivt sett er høyere i 
Finnmark sammenlignet med resten av landet og hvilke kostnader det er mulig og riktig å 
sammenligne seg med i forhold til andre foretak.  I styresak 43/2005 er arbeidet oppsummert 
og forslag til oppfølging er foreslått.   Følgende kostnadselementer ble identifisert:  
 
Somatiske sykehus   
 - dyrere legeårsverk 22,0 mill.kr.  
 - barneavdeling i Finnmark   4,0 mill.kr.  
 - reisekostnader 11,0 mill.kr.  
Sykestueplasser 18,6 mill.kr.  
Desentrale poliklinikker 11,2 mill.kr.  
Gjestepasienter 10,5 mill.kr.  
AOIB, stabskostnader   2,7 mill.kr.  
Tilsammen 80,0 mill.kr.  
 
Følgende forhold ble omtalt som vesentlige, og som det ble bedt om at Helse Nord burde ta 
hensyn til. Områdene breddekompleksitet (barneavdeling og rehabilitering), reisekostnader, 
sykestuekostnader og desentraliserte spesialistpoliklinikker kan i begrenset grad påvirkes av 
foretaket dersom tilbudene skal opprettholdes og videreutvikles.   
 

 Den nye inntektsmodellen fanger ikke opp verken de ekstra strukturkostnadene, eller 
merkostnad med reisekostnader. 

 
Gjestepasientkostnader og aktivitet kan i noen grad påvirkes ved å endre pasientstrømmer 
innenfor områder hvor Helse Finnmark og/eller Helse Nord har et tilbud.  Gjennom 
stabilisering av fagmiljø vil det være grunn til å forvente endring av pasientstrømmer som gir 
positive økonomiske utslag for Helse Finnmark. 
 
Antall pasienter kan også være et bidrag til å redusere nettokostnaden for Helse Finnmark.  
Det fremgår av kostnadstallene at det ikke er så stor forskjell mellom Helse Finnmark og 
sammenlignbare foretak på brutto kostnader på sykehus.  Det er på nettokostnaden, dvs. etter 
mottatte inntekter både for ISF og poliklinikk at forskjellen blir så stor.    
 

 Den nye inntektsmodellen fortsetter den aktivitetsbaserte finansieringen, og legger 
tilrette for automatisk årlig justering av gjestepasientpris på 80%.  

 
Legekostnader må reduseres og/eller utnyttelsesgraden må forbedres.  Denne forbedringen vil 
nødvendigvis ta noe tid å gjennomføre.  Her er det allerede igangsatt flere tiltak.  
Legerekrutteringsprosjektet er det mest omfattende og systematiske tiltaket så langt.  
 

 Inntektsmodellen fanger ikke opp forskjeller i lønnsnivå eller andre kostnader som kan 
være høyere i Finnmark.  

 
Reisekostnader for eget og innleid personell er en vesentlig merkostnad for oss.  En stor del 
av dette skyldes avstand og kommunikasjonsforhold, som vi ikke kan gjøre så mye med. Men 
vi må utnytte markedet for flyreiser best mulig.  For å hjelpe oss med dette, har vi tatt i bruk 
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en ny felles reisebyråavtale.  Samtidig er det et mål å redusere antall reiser.  For 2005 ble det 
lagt inn krav om reduksjon av reisekostnader.  Dette er så langt fulgt opp, og det vil fortsette i 
2006. 
 

 Inntektsmodellen tar hensyn til reiseavstander, men da målt i kilometer.  Det at 
transportopplegget betinger bruk av Widerøe i mange tilfeller gjør at reiser blir langt 
dyrere, men dette fanges ikke opp i modellen.  

 

4 Viktige forhold ved den foreslåtte modellen 
Den foreslåtte modellen fra Helse Nord RHF har følgende elementer: 

 Delvis aktivitetsbasert finansiering, med ISF og poliklinikk-inntekter etter volum 
 Delvis befolkningsbasert fordeling 

o Behovskomponent  
o Kostnadskomponent 
o Mobilitetskomponent 

 
Måten dette er løst på, gir de spesifikke egenskapene til modellen, og medfører en beregnet 
ramme til hvert foretak.  Nedenfor kommenteres enkelte viktige forhold og det gis 
vurderinger av løsningene som er valgt. 

Størrelsen på aktivitetsbasert finansiering - Stykkpriselementet 
SINTEF etterlyser i sin evaluering en drøfting av hvordan man har bestemt seg for stykkpris-
finansieringen.  Helse Nord har videreført den nasjonale ordningen ut på hvert foretak.  
Alternativt kunne man tenke seg en enkel modell med betaling for bestemte funksjoner, og 
justering av beløpet bare for endringer innenfor 2% aktivitetsvekst.  
Med den struktur og de oppgaver de mindre lokalsykehusene har, ville det sannsynligvis gi en 
enklere løsning, og over tid sørge for et tryggere økonomisk fundament.  Et utvalg innen 
legeforeningen har f.eks. foreslått en sterkere grad av rammefinansiering for de små 
lokalsykehusene.   
 
Helse Nords policy har hittil vært at sykehusene i regionen er samarbeidspartnere, ikke 
konkurrenter.  Da kan det være hensiktsmessig å foreta en fornuftig arbeidsdeling mellom 
foretakene, noe som vil få konsekvenser for aktivitetsbaserte inntekter, men ikke 
nødvendigvis fjerner tilsvarende kostnader, jfr omtale av ISF i punkt 2.  Et mindre 
stykkpriselement ville kunne gjøre driften mindre sårbar for svingninger i aktivitet, men gir 
ikke et incitament til en økning av aktivitet.  Den daglige kostnadskontroll vurderes som 
relativt upåvirket i forhold til aktivitetsbasert andel.  For Helse Finnmark HF vil en større grad 
av rammefinansiering i forhold til tildelte oppgaver være en fordel.  

Behandlingen av behovskomponenten (pkt. 7.2 i høringsnotatet) 
Inntektsmodellen bruker alders-sammensetning, uføre, sosialhjelpsmottagere, dødelighet og 
voldssaker som variable.  Resultatet er en fordeling som for Finnmarks del ikke gir noe særlig 
avvik fra det en ren befolkningsandel ville gitt. Dette skyldes at en relativt ung befolkning 
oppveier de negative utslagene av de andre faktorene. Modellen tilsier ikke at Finnmark 
skulle ha noe spesielt behov som bør kompenseres.  
 

Behandlingen av kostnadskomponenten – struktur, forskning, utdanning og 
ulik pasientsammensetning (pkt. 7.3 i høringsnotatet) 
Struktur 
Beregning av strukturkostnaden er foretatt ved å bruke antall sykehus/akuttmottak pr 1000 
innbyggere.   Det som kan innvendes, er at modellen ikke tar hensyn til potensialet for 
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samordning av vaktlinjer.  Mulighetene til samordning av vaktlinjer er på grunn av avstand, 
geografi, vær og transportforhold relativt begrenset. 
 
Antall sykehusbygg er lite interessant her fordi kapitalkostnaden håndteres utenfor modellen.  
Finnmark har også en fødestue og 2-3 desentraliserte poliklinikker. Dette gir ekstra kostnader.  
Det er grunn til å stille spørsmålstegn ved måten strukturkostnaden beregnes på når Helse 
Finnmark får 6 mill.kr. av totalt 52 mill.kr. mens Hålogaland og Helgeland får ca. 20 mill.kr. 
hver. Helse Finnmark får tildelt mindre enn en ren fordeling etter befolkningsandel ville gitt. 
Videre er ikke sykestueplassene som er en spesiell utfordring for Finnmark tatt hensyn til i 
modellen. 
 
Et annet element som ikke gis noen behandling er et gjennomgående høyere kostnadsnivå i 
Finnmark.  Det er ikke teoretisk lett å forklare hvorfor det er slik.  Men års erfaring tilsier at vi 
i Finnmark har et høyere kostnadsnivå for endel personell, spesielt for leger. Høyere antall 
ferieuker og bedre permisjonsrettigheter er kjente forhold. I tillegg kommer at det er større 
innslag av relativt uerfarne fagfolk som får sin grunnleggende opplæring på jobb hos Helse 
Finnmark.  
 
Forskning 
Ingen spesiell kommentar. 
 
Undervisning 
Det er valgt å konsentrere seg om antall turnuskandidater og assistentleger, fordi utdanning av 
andre grupper gir lite utslag mellom foretakene. Modellen skiller ikke mellom 
assistentlegenes erfaring på de ulike nivåene.  Dersom innslaget av første og andreårs 
spesialisering er større på mindre sykehus enn på større, vil den ”produktive” andelen bli 
mindre for disse sykehusene, og kostnaden ved utdanningen relativt større. Modellen er 
sannsynligvis for grov på dette punktet, og det ville være fornuftig å sjekke ut om fordelingen 
av erfaring hos assistentlegene er forskjellig mellom foretakene. 
 
Kostnadskrevende pasienter  
Det er ønskelig i inntektsmodellen å gi noe inntekt knyttet til variasjon i 
pasientsammensetning som ikke fanges opp av DRG-systemet.  Man har valgt å knytte dette 
til langtidsliggere, men knyttet til spesielle DRGer.  Langtidsliggere på grunn av lang avstand, 
infrastruktur eller værforhold faller utenom.  Arbeidsdelingen mellom regionsykehus og 
lokalsykehus ved at kompliserte inngrep er sentralisert, mens pleie og rehabiliteringen 
overføres til lokalsykehus, fanges heller ikke opp.  Pasienter innlagt til fysikalsk-medisinsk 
rehabilitering er kraftig underfinansiert i DRG-systemet. 
 
Refusjonen for spesielt ressurskrevende pasienter utgjør et vesentlig beløp, nemlig 285 
mill.kr.   SINTEFs rapport s.16 påpeker at effekten av denne fordelingen ikke er 
problematisert.  De foreslår en annen måte å beregne dette på som ville gitt tilnærmet samme 
behandling av Hålogalandssykehuset, Helgelandssykehuset og Helse Finnmark.  De to andre 
foretakene får i forslaget henholdsvis 17 mill og 11 mill. mens Finnmark får 0,3 mill.kr.   
Konklusjonen er at det bør vurderes om det skal legges så stor vekt på denne variabelen, når 
det kan stilles berettiget spørsmålstegn ved om kriteriet dekker det som ønskes dekket.   

Mobilitetskomponent - Internt gjestepasientoppgjør(pkt. 7.4 i høringsnotat) 
Forslaget på dette punktet innebærer en stor endring fra dagens ordning. I dag benyttes ISF-
andelen på 40%.  Det betyr at det ikke er noe internt gjestepasientoppgjør utover det som 
ligger i ISF-ordningen.  Basisrammen inneholder allerede en viss kompensasjon til foretaket 
med gjestepasienter på bakgrunn av historisk fordeling.  Endringen innebærer en dynamisk 
utvikling, basert på siste års pasientstrøm. ISF-systemet er basert på gjennomsnittskostnader. 
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Grensekostnaden ved behandling av flere pasienter vil være betydelig under 100%.  Dette vil 
oppmuntre til økt aktivitet som igjen innebærer mer konkurranse mellom foretakene.   
 
Temaet henger nært sammen med funksjonsfordeling.  Dette gir en alternativ mulighet til å 
omfordele på grunn av pasientendringer. Der det er vedtatt en funksjonsfordeling som tilsier 
at foretak skal overta pasientgrupper, må det følge 80% eller 100% DRG-refusjon med. Det 
betyr at rammetilskudd må flytte med.  
 
Et alternativt forslag kan være at det ikke er noe spesielt internt gjestepasientoppgjør, men at 
planmessige og vedtatte funksjonsfordelinger skal kompenseres. 

Innføring av særskilt Finnmarkstillegg 
Modellen innebærer en kraftig inntektsreduksjon for Helse Finnmark HF på 55 mill.kr. av 
totalt 370 mill.kr.  Siden utslaget er så vidt dramatisk og Helse Finnmark HF ser ut til å få lite 
uttelling på de kriterier som er valgt, foreslår Helse Nord et spesielt tillegg.   
 
For Helse Finnmark er det viktig at modellen er robust nok til å fange opp de særegne og 
objektivt sett reelle kostnadskomponenter som Helse Finnmark har, jfr. kostnadsprosjektet.  
Alternativet til er særskilt tillegg, er at modellen justeres slik at de objektive 
kostandskomponentene i Finnmark bakes inn.  Dette kan gjennomføres innenfor områdene:  

 Strukturkostnader 
 Oppgjør for intern mobilitet ( 90 mill.kr. overføres) 
 Kompensasjon for spesielt kostnadskrevende pasienter 

Vektingen av elementer i modellen 
I tillegg til en aktivitetsbasert del som er kommentert ovenfor, er det beregnet en 
befolkningsbasert del, som deles opp ihht. tabell i pkt. 7.2.  Alle disse elementene sett i 
sammenheng, viser følgende andeler for hver del: 
Element i modellen Anslått kroner  Andel 
Aktivitetsbaserte inntekter somatikk 1,8 mrd. (anslag 2006) 35 % 
Behovskomponent 2,3 mrd. 45 % 
Kostnadskomponent 0,8 mrd 16 % 
Strukturtilskudd 0,05 mrd   1 % 
Særskilt fordeling 0,2 mrd   4 % 
Sum  5,1 mrd 100 % 
 
Behovskomponenten har fått en stor plass. Det er på bakgrunn i drøftingen av stykkpris-
elementet naturlig å foreslå at behov- og kostnadskomponenten ble ytterligere styrket, ved å 
fordele mer av pengene fra ISF-ordningen. For en region som har store avstander og har valgt 
en desentralisert infrastruktur kan det være hensiktsmessig å fordele inntekter i forhold til den 
akuttberedskapsstruktur som ligger i bunnen av organiseringen.  

Finansiering av særskilte funksjoner (pkt 7.1 i høringsnotatet) 
Det foreslås en spesiell ordning for en del funksjoner som ikke så enkelt kan tas inn i 
modellen.  UNN HF får tildelt 136 av 203 mill.kr. som er foreslått fordelt utenom modellen.  
 
Det synes hensiktsmessig at enkelte funksjoner dekkes utenom modellen. Omfanget er holdt 
på et beskjedent nivå for andre foretak enn UNN, dette synes fornuftig.  Finansiering av 
regionfunksjoner for UNN er lagt her, dette anses som en god løsning.  
 
Det er viktig at UNN også i framtida får rammer og ressurser til å være et universitetssykehus 
med høyspesialiserte tjenester.  Dette vil også styrke helsetilbud for finnmarkingene samtidig 
som det kan utnyttes av Helse Finnmark i rekrutteringssammenheng.  
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Kapitalfordelingsmodellen (pkt. 6.1 i høringsnotatet) 
Helse Nord er kraftig underfinansiert i forhold til kapitalkostnader.  De midlene som er 
mottatt er fordelt med  50% basert på historiske kapitalkostnader og 50% ut fra aktivitet.  
Forslaget til Helse Nord på dette punktet består av to deler: 

a. videreføring av dagens fordeling 
b. fordeling av ekstra kapitalmidler som skal brukes til utvalgte prosjekter, dvs. 

når et slikt utvalgt prosjekt blir godkjent, følger det også noe ekstra 
avskrivningsmidler med.   

 
Fordelingsmetoden for kapital slik den har vært synes fornuftig. Det anbefales ikke å fordele 
kapital annerledes fremover slik det er skissert i pkt. b, slik at den som får godkjent store 
investeringer også skal få ekstra driftsmidler.   
 
I høringsnotatet fremheves det behov for å gi styret i Helse Nord RHF økonomiske 
virkemidler til å understøtte tiltak som det er faglig og økonomisk riktig å gjennomføre.  
Inntektsmodellen er en slik strukturert og situasjonsuavhengig måte å fordele penger på.  Hele 
poenget med inntektsfordelingsmodellen er jo nettopp å ivareta nettopp slike hensyn som en 
utbygging vil være begrunnet med. Her innfører man en slags ”dobbel betaling” for enkelte 
foretak fremfor andre.   

5 Andre forhold 
Helse Nord RHF har spesielt bedt om tilbakemelding på følgende forhold:  
 
Prinsippene som er valgt for modellen 
Aktivitet, behov i befolkningen, struktur, spesielle kostnadsforhold og pasientmobilitet er 
elementer i modellen.  Dette er forhold som er relevante for finansiering av helsetjenestene.  
Med bakgrunn i kostnadsprosjektet synes det som om vesentlige, objektive 
kostnadskomponenter for Helse Finnmark ikke blir fanget opp. Dette kan indikere at modellen 
er basert på generelle kostnadsforhold som ikke i tilstrekkelig grad dekker kostnadsstrukturen 
i Finnmark. 
 
I vektingen mellom de ulike delene, anbefaler Helse Finnmark at det gis større vekt til 
kostnadskomponent og behovskomponent, på bekostning av aktivitetskomponenten.  
 
Sørge-for ansvaret legges til grunn for modellen 
Helse Finnmark støtter at dette helhetlige perspektivet fortsatt legges til grunn på linje med de 
prinsippene som er fulgt i Helse Nords organisering så langt. 
 
Betaling for intern mobilitet 
Helse Finnmark anbefaler ikke at det gjennomføres internt gjestepasientoppgjør, heller ikke 
med forsinket effekt på 1 år. I stedet bør funksjonsfordeling kompenseres gjennom 
rammetilskudd. Mottakende foretak må få overført den tilhørende ramme til den overførte 
oppgaven. Andre ikke-intenderte forskyvninger i pasientsammensetning bør ikke gi uttelling 
utover de direkte aktivitetsavhengige inntektene.  
 
Særskilte funksjoner som er holdt utenfor modellen 
Særskilte funksjoner som er holdt utenfor modellen er begrenset for andre foretak enn UNN. 
Det foreslås at man også vurderer å legge kompensasjon for spesielt kostnadskrevende 
pasienter inn på en slik måte.  
 
Særskilt Finnmarkstillegg 
Det foreslåtte tillegget til Helse Finnmark synes som en ”reparasjon” av modellen. Det 
anbefales å gå tilbake å revidere modellen på avgjørende punkter, jfr merknader på struktur, 
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langtidsliggere mm. Kostnadsprosjektet i regi av Styret i Helse Finnmark kan være et faglig 
godt utgangspunkt for justering av modellen. 
 
Det er prinsipielt riktig å forsøke å tilordne rammetilskuddet i større grad til objektive 
kriterier, og dette bør forsøkes før man ender opp med et særskilt tillegg. Dersom det skal gis 
et særskilt tillegg bør det samtidig lages en merknad om hvilke elementer man ser for seg at 
det kompenseres for.  
 
Finansiering og styring av kapital  
Helse Finnmark anbefaler at det nåværende kapitalregime videreføres, og at man ikke innfører 
nye prinsipper for tildeling av midler til avskrivninger.  
 
Andre forhold  
Det anbefales at modellen gjennomgås på nytt og modifiseres på områdene for langtidsliggere 
strukturkomponent og utdanning.  Forhold som tas inn i modellen primært for å kompensere 
for regionsykehusoppgaver, bør ikke trekkes inn i omfordeling mellom de andre foretakene.  
 

6 Konklusjon 
Direktøren er i utgangspunktet positiv til økonomiske beregningsmodeller med kjente, 
forutsigbare og aksepterte kostnadskomponenter og demografiske, sosiale og kulturelle 
parametere som grunnlag for finansiering av helseforetakene. For Helse Finnmark gir 
modellen som er presentert svært negative utslag sammenlignet med dagens 
finansieringsmodell.  Dette kan tolkes i retning av at modellen ikke fanger opp de ekstra, 
reelle og objektive kostnadskomponenter som Helse Finnmark har. 
 
Som kompensasjon for en erkjent kostnadsstruktur i Helse Finnmark som modellen ikke tar 
høyde for, foreslås et ekstra tilskudd på 50 millioner kroner.  Dette er nødvendig for å kunne 
videreføre et helsetilbud omtrent på dagens nivå.  Direktøren vil imidlertid foretrekke at 
modellen justeres i forhold til kjente og aksepterte kostnadsstrukturer i Helse Finnmark (jfr. 
kostnadsprosjektet) slik at tildeling skjer på bakgrunn av objektive kriterier og i mindre grad 
på skjønn. 
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TILBAKEMELDING INNTEKTSFORDELINGSMODELL  
 
Vi viser til brev datert 02.05.06 med høringsutkast til ny inntektsfordelingsmodell. Saken har 
vært sendt ut til bred høring i foretaket. Innspillene som er kommet inn er vedlagt i sin helhet. 
 
Foretaksledelsen i Hålogalandssykehuset HF har følgende syn på saken: 
 

1 Det stilles spørsmål ved omfanget av skjønnsmessig beregnet tilskudd til Helse 
Finnmark HF. Modellen som sådan er vitenskapelige fundert og skal ivareta de 
faktorer som skal tillegges vekt. En omfordeling til fordel for Helse Finnmark HF 
burde derfor eventuelt funnet sin løsning innenfor de parametre som modellen 
håndterer. Vi kan heller ikke se at de argumenter som framføres for omfordeling til 
Helse Finmark HF er gode nok. 

 
2 Det stilles spørsmål ved de valg som er tatt til fordel for en omfordeling til de store 

sykehusene i regionen, UNN spesielt. Det blir dermed også et spørsmål  hvorvidt 
modellen i tilstrekkelig grad underbygger vedtatt og planlagt satsning på 
lokalsykehusene. 

 
3 Det er vårt syn at modellen i for liten grad hensyntar status på bygningsmasse og 

utstyr. En uhensiktsmessig og forringet standard gir konsekvenser både i form av 
økt vedlikehold og ikke minst ineffektive arbeidsprosesser og ineffektiv logistikk. 

 
4 Når det gjelder kostnadskompensasjon, spesielt når det gjelder pasienter med lang 

liggetid, er det viktig at fordeling blir rettferdig med hensyn til hvem som faktisk 
har kostnadene. Det kan synes som om de små sykehusene honoreres i for liten 
grad, ut fra at man her har en vesentlig del av liggetiden etter innledende 
behandling utført ved annet sykehus. Vi ber også om at det vurderes hvorvidt 
DRG-systemet i tilstrekkelig grad kompenserer for kostnadene sykehusene har ved 
initiell og oppfølgende behandling. 

 
 
 



Generelt er modellen en god tilnærming til utfordringen med å styre inntektsfordeling. Det er 
spesielt positivt at det kommer på plass kompenserende ordninger knyttet til interne 
gjestepasienter innenfor regionforetaket. Det bør imidlertid etter vårt skjønn vurderes å gi 
modellen full effekt allerede fra 2007.   
 
 
Med hilsen 
 
 
Harald Noddeland (Sign.) 
Konst. Foretaksdirektør 
 
 
Vedlegg. 
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Aktivitetsbasert del 
Forslaget til budsjettmodell for Helse Nord er en blandingsmodell som kombinerer et befolkningsansvar med 
delvis stykkprisfinansiering. Dette er likt med den nasjonale inntektsfordelingsmodellen. Det er forutsatt at 
hovedprinsippene i inntektsfordelingsmodellen for de regionale helseforetakene er lagt til grunn for den regionale 
modellen. I prinsippet er det ikke en nødvendig videreføring, i og med at ISF-refusjonene og poliklinikk 
refusjonene utbetales til de regionale helseforetakene og ikke til helseforetakene. Men det å etablere et regime 
med egne regionale interne ISF priser i Helse Nord vil kreve oppbygging av et stort sentralt apparat i Helse Nord 
RHF for å håndtere det. Hvis en i fremtiden ønsker å utvikle en renere bestiller/utfører modell vil dette kunne bli 
aktuelt. I dagens situasjon anses det verken formålstjenlig eller økonomisk forsvarlig å etablere et eget regionalt 
ISF regime.  
 
Aktivitetsbasert finansiering innebærer 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.  
 
I modellen er det produserende helseforetak som er mottar ISF-inntektene.  ”Betalende HF” får en reell 
gjestepasientpris på 40 % pluss tap av tilsvarende inntekt. Dette innebærer i realiteten at det er samme pris enten 
en pasient behandles i et annet HF i Helse Nord eller om pasienten sendes ut av regionen.  
 

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. 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 inntektssystemet 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: 
 
• Helseforetakene får et ”sørge for ansvar” 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.), 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 tilskudd (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 fra Hagen som omhandler behovskomponenten. Kompensasjon for forskjeller i 
produksjonskostnader diskuteres i kapittel 3 som omhandler kostnadskomponenten. Håndtering av 
gjestepasientproblematikken diskuteres i kapittel 4 om mobilitets-/funksjonskomponenten.  
 
 
Nordlandssykehusets synspunkter på forslag til ny inntektsmodell for somatisk virksomhet 
 
Til sammen fordeles 3,3 mrd. kr gjennom modellen fordelt slik på de ulike elementene: 
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Ramme 
Særskilt fordeling 203 838 000          
Kostnadskomponent 789 857 536          
Behovskomponent 2 295 523 464       
Strukturtilskudd 52 727 000            
Sum somatikk 3 341 946 000        
 
 
Med bakgrunn i høringsbrevet datert 2.5.2006 gis i dette avsnittet tilbakemelding om Nordlandssykehusets 
synspunkter til forslag til ny inntekstmodell for somatisk virksomhet i Helse Nord.  
 
De generelle valg av prinsipper og den innbyrdes vektingen av dem 
 
 
Innbyrdes vekting 
Av notatet fra Hagen går det frem at siden forhold som påvirker behov og kostnadsnivå ikke er analysert innenfor 
samme modell, så er det en viss usikkerhet knyttet til hvordan behovskomponenten og kostnadskomponenten skal 
avstemmes i forhold til hverandre. Vi har ikke noe grunnlag for å foreslå en annen fordeling. 
  
Behovskomponenten 
I notatet fra Hagen er det utviklet 2 modeller for å beskrive behov, modell 1L og modell 1 NN, hvor modell 1L er 
basert på nasjonale demografiske data mens modell 1NN er basert på data for Nord Norge. Forskjellen i resultat 
mellom de 2 modellene er størst for Nordland og Finmark.  
 
Helse Nord velger å bruke modell 1L i sitt forslag. En av begrunnelsene for dette er at denne gir en bedre 
tilpasning til dagens forbruksmønster. Det argumenteres mot modell 1 NN at denne vil forsterke 
fordelingseffektene. 
 
Denne argumentasjonen synes underlig sett i lys av målsettingen med arbeidet som blant annet skulle være å 
vurdere ”rettferdig fordeling” samt sikre at ”penge følger pasienten”. Begrunnelsen for valg av modell for 
behovskomponenten trekker i retning av at en ønsker å finne en modell som best mulig begrunner dagens 
ressursfordeling. 
 
SINTEF tar opp denne problemstillingen i sitt notat og sier at det er vanskelig på objektivt grunnlag å velge en 
modell fremfor en annen. Fordi flere av variablene i modell 1 L inngikk i 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, er det SINTEF sitt syn at valg 
av modell 1 L vil bidra til å sementere forbruksforskjeller som ikke er basert kun på behov. Dette kan etter 
SINTEF sitt syn tale for valg av modell 1 NN. 
 
Med bakgrunn i målsettingen for arbeidet med modellen og den argumentasjon som er ført foran, ber 
Nordlandssykehuset om det for fordeling av ressurser i hht behovskomponenten vurderes bruk av modell 1 NN. 
 
Kostnadskomponenten 
Kostnadskomponenten er utformet på grunnlag av gjennomførte regresjonsanalyser av kostnadsvariasjoner 
mellom sykehusene, det vises i denne forbindelse til kapittel 3 i vedlagte notat fra Hagen. Analysene som er 
utført gir relativt stabile resultater for følgende faktorer: 
 
  

• Ulik struktur (antall sykehus/akuttmottak pr 1000 innbyggere) 
• Ulike oppgaver 

o Forskning 
o Utdanning 
o Ulik pasientsammensetning som ikke fanges opp av DRG-systemet (foreslått målt ved antall 

langtidsliggedager) 
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Det argumenteres for å etablere et tilskuddselement for strukturkostnader (antall akuttmottak pr 1000 innbyggere) 
fordi helseforetakene ikke står fritt til selv å velge struktur. Hvorvidt en skal ha akuttberedskap eller ikke 
betraktes som en størrelse helseforetakene ikke kan påvirke. 
 
Nordlandssykehuset er enig i innholdet i og utformingen av kostnadskomponenten. 
 
I notatet fra Hagen problematiseres at UNN har et høyt kostnadsnivå men analysene gir ikke svaret på om det 
høye kostnadsnivået skyldes at UNN har oppgaver som ikke fanges opp av modellen, om det er skalaforhold som 
ikke fanges opp eller om UNN har lav produktivitet. Dette bør vurderes undersøkt nærmere. 
 
 
Prinsippet om å legge ”sørge for ansvaret” til grunn for modellen 
Ved at ansvaret for gjestepasientoppgjøret og kostnadene knyttet til syketransport i dag er tillagt det enkelte 
helseforetak, har helseforetakene allerede ”sørge for ansvaret” innenfor sine geografiske ansvarsområder. Det 
enkelte helseforetak sin evne og mulighet til å ivareta dette ansvaret er imidlertid ulikt fordelt fordi eget 
tjenestetilbud og tilgjengeligheten til alternative tilbud i andre helseforetak varierer betydelig.  
 
At ”sørge for ansvaret” legges til grunn for modellen er en naturlig konsekvens av at ansvar for 
gjestepasientoppgjør og syketransport er lagt til det enkelte helseforetak. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt 
det er en ”riktig” å legge ”sørge for ansvaret” til grunn for styring av Helse Nord siden helseforetakene bare i 
liten grad har styring med forhold som påvirker etterspørselen samt dimensjonering av tilbud og kapasitet. Denne 
diskusjonen ansees å ligge utenfor denne høringen.       
 
 
Korrigering og betaling for intern/mobilitet/funksjonsfordeling 
Siden befolkningen ikke bare får tjenester fra eget foretak, må det gjøres korrigeringer for intern mobilitet når 
ressursfordelingen skal baseres på objektive kriterier. For å sikre en god utnyttelse av kapasiteten i Helse Nord 
må ordningen utformes slik at den stimulerer til å velge behandling ved sykehus i Helse Nord fremfor sykehus 
utenfor.  
 
Helse Nord foreslår en modell med etterskuddsvis korrigering basert på 80% DRG-refusjon da en løsning med 
100 % DRG-refusjon kan gi incentiver for å sende pasienter til behandling i andre regioner siden det da betales 
80 % DRG-refusjon. 100 % DRG-refusjon i forhold til 80 % DRG-refusjon vil gi fordelingseffekter til fordel for 
UNN og NLSH med hhv 96 og 17 mill kr.  
 
100 % DRG-refusjon for intern mobilitet kunne alternativt vært løst ved å legge 20 % som en fast 
rammekorreksjon basert på etablert aktivitetsnivå. SINTEF argumenterer imidlertid for at en betydelig del av 
fordelingsvirkningen til fordel for UNN er knyttet til pasienter på lokal og sentralsykehusnivå som det ikke skal 
kompenseres for. 
 
Nordlandssykehuset er enig i det valg som er gjort, dvs. 80 % DRG-refusjon for intern mobilitet, fordi dette best 
stimulerer til utnyttelse av kapasiteten i Helse Nord.  
 
 
Særskilte funksjoner som er holdt utenfor modellen 
Av oppstillingen foran går det frem at funksjoner tilsvarende 204 mill kr er holdt utenfor modellen begrunnet ut 
fra at dette er særskilte funksjoner som skal ha særskilt finansiering. Vårt prinsipielle syn er at en størst mulig 
andel av ressursene bør fordeles i modellen for å bygge opp under tilliten til modellen og for å unngå at det 
legges til rette for argumentasjon om særskilte forhold. 
 
I høringsnotatets punkt 7.1 er vist hvilke funksjoner som defineres som særskilte uten at det følger noen 
begrunnelse for hvorfor nettopp disse er valgt og hva som er krav til innhold i den tjeneste som ytes for de tildelte 
ressursene. Modellen oppleves som lukket på dette punktet og det bør derfor for hvert element lages en 
begrunnelse de valg som er gjort. 
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Aktivitetsbasert del 
Forslaget til budsjettmodell for Helse Nord er en blandingsmodell som kombinerer et befolkningsansvar med 
delvis stykkprisfinansiering. Dette er likt med den nasjonale inntektsfordelingsmodellen. Det er forutsatt at 
hovedprinsippene i inntektsfordelingsmodellen for de regionale helseforetakene er lagt til grunn for den regionale 
modellen. I prinsippet er det ikke en nødvendig videreføring, i og med at ISF-refusjonene og poliklinikk 
refusjonene utbetales til de regionale helseforetakene og ikke til helseforetakene. Men det å etablere et regime 
med egne regionale interne ISF priser i Helse Nord vil kreve oppbygging av et stort sentralt apparat i Helse Nord 
RHF for å håndtere det. Hvis en i fremtiden ønsker å utvikle en renere bestiller/utfører modell vil dette kunne bli 
aktuelt. I dagens situasjon anses det verken formålstjenlig eller økonomisk forsvarlig å etablere et eget regionalt 
ISF regime.  
 
Aktivitetsbasert finansiering innebærer 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.  
 
I modellen er det produserende helseforetak som er mottar ISF-inntektene.  ”Betalende HF” får en reell 
gjestepasientpris på 40 % pluss tap av tilsvarende inntekt. Dette innebærer i realiteten at det er samme pris enten 
en pasient behandles i et annet HF i Helse Nord eller om pasienten sendes ut av regionen.  
 

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. 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 inntektssystemet 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: 
 
• Helseforetakene får et ”sørge for ansvar” 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.), 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 tilskudd (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 fra Hagen som omhandler behovskomponenten. Kompensasjon for forskjeller i 
produksjonskostnader diskuteres i kapittel 3 som omhandler kostnadskomponenten. Håndtering av 
gjestepasientproblematikken diskuteres i kapittel 4 om mobilitets-/funksjonskomponenten.  
 
 
Nordlandssykehusets synspunkter på forslag til ny inntektsmodell for somatisk virksomhet 
 
Til sammen fordeles 3,3 mrd. kr gjennom modellen fordelt slik på de ulike elementene: 
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Det argumenteres for å etablere et tilskuddselement for strukturkostnader (antall akuttmottak pr 1000 innbyggere) 
fordi helseforetakene ikke står fritt til selv å velge struktur. Hvorvidt en skal ha akuttberedskap eller ikke 
betraktes som en størrelse helseforetakene ikke kan påvirke. 
 
Nordlandssykehuset er enig i innholdet i og utformingen av kostnadskomponenten. 
 
I notatet fra Hagen problematiseres at UNN har et høyt kostnadsnivå men analysene gir ikke svaret på om det 
høye kostnadsnivået skyldes at UNN har oppgaver som ikke fanges opp av modellen, om det er skalaforhold som 
ikke fanges opp eller om UNN har lav produktivitet. Dette bør vurderes undersøkt nærmere. 
 
 
Prinsippet om å legge ”sørge for ansvaret” til grunn for modellen 
Ved at ansvaret for gjestepasientoppgjøret og kostnadene knyttet til syketransport i dag er tillagt det enkelte 
helseforetak, har helseforetakene allerede ”sørge for ansvaret” innenfor sine geografiske ansvarsområder. Det 
enkelte helseforetak sin evne og mulighet til å ivareta dette ansvaret er imidlertid ulikt fordelt fordi eget 
tjenestetilbud og tilgjengeligheten til alternative tilbud i andre helseforetak varierer betydelig.  
 
At ”sørge for ansvaret” legges til grunn for modellen er en naturlig konsekvens av at ansvar for 
gjestepasientoppgjør og syketransport er lagt til det enkelte helseforetak. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt 
det er en ”riktig” å legge ”sørge for ansvaret” til grunn for styring av Helse Nord siden helseforetakene bare i 
liten grad har styring med forhold som påvirker etterspørselen samt dimensjonering av tilbud og kapasitet. Denne 
diskusjonen ansees å ligge utenfor denne høringen.       
 
 
Korrigering og betaling for intern/mobilitet/funksjonsfordeling 
Siden befolkningen ikke bare får tjenester fra eget foretak, må det gjøres korrigeringer for intern mobilitet når 
ressursfordelingen skal baseres på objektive kriterier. For å sikre en god utnyttelse av kapasiteten i Helse Nord 
må ordningen utformes slik at den stimulerer til å velge behandling ved sykehus i Helse Nord fremfor sykehus 
utenfor.  
 
Helse Nord foreslår en modell med etterskuddsvis korrigering basert på 80% DRG-refusjon da en løsning med 
100 % DRG-refusjon kan gi incentiver for å sende pasienter til behandling i andre regioner siden det da betales 
80 % DRG-refusjon. 100 % DRG-refusjon i forhold til 80 % DRG-refusjon vil gi fordelingseffekter til fordel for 
UNN og NLSH med hhv 96 og 17 mill kr.  
 
100 % DRG-refusjon for intern mobilitet kunne alternativt vært løst ved å legge 20 % som en fast 
rammekorreksjon basert på etablert aktivitetsnivå. SINTEF argumenterer imidlertid for at en betydelig del av 
fordelingsvirkningen til fordel for UNN er knyttet til pasienter på lokal og sentralsykehusnivå som det ikke skal 
kompenseres for. 
 
Nordlandssykehuset er enig i det valg som er gjort, dvs. 80 % DRG-refusjon for intern mobilitet, fordi dette best 
stimulerer til utnyttelse av kapasiteten i Helse Nord.  
 
 
Særskilte funksjoner som er holdt utenfor modellen 
Av oppstillingen foran går det frem at funksjoner tilsvarende 204 mill kr er holdt utenfor modellen begrunnet ut 
fra at dette er særskilte funksjoner som skal ha særskilt finansiering. Vårt prinsipielle syn er at en størst mulig 
andel av ressursene bør fordeles i modellen for å bygge opp under tilliten til modellen og for å unngå at det 
legges til rette for argumentasjon om særskilte forhold. 
 
I høringsnotatets punkt 7.1 er vist hvilke funksjoner som defineres som særskilte uten at det følger noen 
begrunnelse for hvorfor nettopp disse er valgt og hva som er krav til innhold i den tjeneste som ytes for de tildelte 
ressursene. Modellen oppleves som lukket på dette punktet og det bør derfor for hvert element lages en 
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Etter vår vurdering kan både TNF-hemmere og kronikerplan tas ut. Alternativt vil blant annet stråleenhet og 
fedmebehandling ved Nordlandssykehuset vurderes tatt med som særskilte funksjoner.  
 
Konkret må det begrunnes hvorfor UNN skal tildeles nærmere 76 mill kr for særskilte funksjoner knyttet til 
utdanning/undervisning og forskning når dette er elementer som inngår i kostnadskomponenten. Uten slik 
begrunnelse kan dette oppfattes slik at det kompenseres dobbelt for disse 2 forhold.  
 
Nordlandssykehuset forutsetter derfor at det i den endelige versjonen av inntektsmodellen begrunnes hvorfor de 
valgte elementene trekkes ut av fordelingen og gis særskilt finansiering. Dette gjelder spesielt 
utdanning/undervisning og forskning siden dette er forhold som inngår i kostnadskomponenten. 
 
Det må også tydeliggjøres hvilket krav som stilles til tjenesteleveranse for hvert av punktene.        
 
 
Prinsippet om å legge til grunn et særskilt Finnmarkstillegg 
Helse Nord foreslår i modellen et eget skjønnsmessig tilskudd til Finmark på 50 mill kr begrunnet med at 
helseforetaket har større rekrutteringsutfordringer, store reiseavstander og mindre befolkningsgrunnlag som tilsier 
høyere enhetskostnader. I notatet fra Hagen er slikt tilskudd foreslått til 25 mill. kr begrunnet med at kostnader til 
sykestuer utgjør om lag 19 mill kr og særskilt tilskudd til rekruttering 1 mill kr 
 
Når det gjelder rekrutteringsutfordringer, så dette en problemstilling som gjelder alle helseforetakene i Helse 
Nord og spesielt de mindre enhetene. I den grad det skal kompenseres for slike utfordringer bør det gjøres slik at 
rekrutteringsutfordringene i de øvrige helseforetak også drøftes og vurderes. 
 
Når det gjelder store reiseavstander og mindre befolkningsunderlag må dette etter vår vurdering ansees å være 
løst gjennom de ressurser som er avsatt til ambulanse og syketransport utenfor modellen. 
 
I den grad det skal gis et skjønnsmessig tilskudd til Finmark må dette begrenses til 20-25 mill kr slik det fremgår 
av notatet fra Hagen. Et slikt tilskudd i modellen vil i så fall bety av Helse Nord ønsker etablert struktur med 
sykestuer i Finmark opprettholdt. 
      
 
Drøftingen rundt finansiering og styring av kapital 
Selv om ansvaret for kapitalen og beslutninger knyttet til denne i prinsippet er lagt til det enkelte helseforetak i 
Helse Nord, er styringsmodellen slik at alle beslutninger knyttet til store investeringsbeslutninger og avhendelse 
av kapital/nedlegging av produksjonsenheter i siste instans skal besluttes av Helse Nord. 
 
Størrelsen på, innholdet i og den geografiske fordelingen av produksjonsanlegg er sentrale variable for styret for 
Helse Nord i forhold til ivaretakelse av ”sørge for ansvaret”. Nordlandssykehuset er derfor enig i at den nye 
inntektsmodellen må legge til rette for finansiell medvirkning knyttet til strategiske prosjekter som styret for 
Helse Nord ønsker å realisere. 
 
For å skaffe forutsigbarhet må løsningen utformes slik at det kompenseres tilsvarende de bidrag Helse Nord har 
forpliktet seg til når realisering av aktuelle prosjekt ble besluttet og ikke begrenses til eventuelle vekst som Helse 
Nord måtte få.  
 
 
Resultat av forslag til modell og tidspunkt for innføring 
Som det går frem av tabellen nedenfor vil den foreslåtte modellen, om den innføres, gi en økning av basisrammen 
til Nordlandssykehuset med ca 54 mill kr. Selv om fordelingseffektene i det foreliggende materialet omtales som 
små, er 54 mill kr et betydelig beløp for Nordlandssykehuset. Dette tilsvarer om lag avviket mellom styringsmål 
og resultatprognosen for 2006. 
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Helseforetak Dagens fordeling Ny fordeling Endring

Endring i % av 
dagens ramme 

til somatikk
Helse Finnmark HF 661 683                 655 923            (5 760)              -1,5 %
UNN 2 129 377              2 019 009         (110 368)          -7,4 %
Hålogaland 733 534                 746 572            13 038             2,8 %
NLSH 1 182 834              1 237 169         54 335             8,1 %
Helgeland 535 037                 583 791            48 754             13,8 %
Sum 5 242 465             5 242 465       0                     -                   
 
 
I høringsnotatet sies det lite om innfasingsplanen for den nye fordelingsmodellen. Med bakgrunn i de utfordringer 
Nordlandssykehuset står foran, vil en rask innføring av modellen være å foretrekke foran en langsom innføring 
fordi dette vil på kort sikt kunne lette omstillingspresset. 
 
Nordlandssykehuset ber derfor om det ved behandling av modellen også vedtas en modell for innfasning slik det 
skaffes forutsigbarhet med hensyn til inntektsutvikling og nødvendige omstillingstiltak. 
 
I den grad Helse Nord velger en gradvis innføring av modellen ved å oppløse reserve på 30 mill kr som slik som 
skissert, legger Nordlandssykehuset til grunn at midlene bare fordeles til de av helseforetakene som skal ha økt 
sin ramme.    
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Innstilling til vedtak: 
 
Det vises til saksutredningen foran idet styret inviteres til å fatte følgende  
 

vedtak 
 

1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til høringsnotatet og saksutredninger og slutter seg til 
hovedprinsippene i den modell som foreslås for fordeling av inntekter til somatisk virksomhet. 

 
2. Når det gjelder de generelle valg av prinsipper og den innbyrdes vektingen av dem ber 

Nordlandssykehuset om det for fordeling av ressurser i hht behovskomponenten vurderes bruk av modell 
1 NN. 

 
3. Styret ved Nordlandssykehuset er enig i at det er en naturlig konsekvens av at ansvar for 

gjestepasientoppgjør og syketransport er lagt til det enkelte helseforetak at ”sørge for ansvaret” legges til 
grunn for modellen. Det kan imidlertid diskuteres hvorvidt det er en ”riktig” å legge ”sørge for ansvaret” 
til grunn for styring av Helse Nord siden helseforetakene bare i liten grad har styring med forhold som 
påvirker etterspørselen samt dimensjonering av tilbud og kapasitet. 

 
4. Nordlandssykehuset er enig i det valg som er gjort med 80 % DRG-refusjon for korrigering og betaling 

for intern/mobilitet/funksjonsfordeling, siden dette best stimulerer til utnyttelse av kapasiteten i Helse 
Nord.  

 
5. Begrunnelsene for særskilte funksjoner som er holdt utenfor modellen er etter Nordlandssykehuset sin 

vurdering mangelfull. Vi forutsetter derfor at det i den endelige versjonen av inntektsmodellen begrunnes 
hvorfor de valgte elementene trekkes ut av fordelingen og gis særskilt finansiering. Dette gjelder spesielt 
utdanning/undervisning og forskning siden dette er forhold som inngår i kostnadskomponenten. 

 
6. Styret ved Nordlandssykehuset mener begrunnelsen for et skjønnstilskudd er mangelfull og at deler av 

begrunnelsen for skjønnet (avstand og befolkningsgrunnlag) er tatt høyde for i modellen gjennom 
håndteringen av syketransport og ambulanse. I den grad det skal gis et skjønnsmessig tilskudd til Finmark 
må dette begrenses til 20-25 mill kr slik det fremgår av notatet fra Hagen. Et slikt tilskudd i modellen vil 
i så fall bety av Helse Nord ønsker etablert struktur med sykestuer i Finmark opprettholdt. 

 
7. Nordlandssykehuset er enig i at den nye inntektsmodellen må legge til rette for finansiell medvirkning 

knyttet til strategiske prosjekter som styret for Helse Nord ønsker å realisere fordi størrelsen på, innholdet 
i og den geografiske fordelingen av produksjonsanlegg er sentrale variable for styret for Helse Nord i 
forhold til ivaretakelse av ”sørge for ansvaret”.        
           

 
For å skaffe forutsigbarhet må løsningen utformes slik at det kompenseres tilsvarende de bidrag Helse 
Nord har forpliktet seg til når realisering av aktuelle prosjekt ble besluttet og ikke begrenses til eventuelle 
vekst som Helse Nord måtte få.  

 
8. Nordlandssykehuset ber om det ved behandling av modellen også vedtas en modell for innfasning slik det 

skaffes forutsigbarhet med hensyn til inntektsutvikling og nødvendige omstillingstiltak. 
 

I den grad Helse Nord velger en gradvis innføring av modellen ved å oppløse reserve slik som skissert, 
legger Nordlandssykehuset til grunn at midlene bare fordeles til de av helseforetakene som skal ha økt sin 
ramme.    

 
Avstemming: 
 
Vedtak: 
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