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Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon 

 
 
Formål 
Hovedformålet med inntektsfordelingsmodellen i Helse Nord er å fordele inntekter 
mellom helseforetakene på en måte som legger til rette for et likeverdig tilbud til 
befolkningen i Nord-Norge.   
 
På oppdrag fra adm. direktør i Helse Nord RHF har en regional arbeidsgruppe 
utarbeidet forslag til revidert inntektsmodell for somatikk. Dagens inntektsmodell for 
somatisk virksomhet har siden 2008 vært oppdatert årlig med nye kriterieverdier, i 
tillegg er det foretatt mindre utvidelser og justeringer. Etter seks års bruk har det vært 
behov for å oppdatere og revidere modellen. 
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
 
Foreslått modell  
Den foreslåtte modell legger opp til at ”pengene følger pasienten”, helseforetakene må 
levere pasientbehandling av god kvalitet for å bli foretrukket av pasientene.  
 
Både nåværende inntektsmodell og forslag til ny modell baserer seg på tre 
komponenter: 
• Behov: Fordeling av ressurser til befolkningen i de enkelte opptaksområdene basert 

på befolkningens behov for helsetjenester. 
• Kostnad: Finansiering av høyspesialiserte funksjoner og kostnadsulemper i 

helseforetakene.  
• Mobilitet: Sikrer at ressursene kommer til den institusjon (foretak) hvor pasientene 

mottar sin behandling. 
 
Endringer fra dagens modell  
Prosjektgruppen foreslår en overgang fra dagens behovskomponent til 
Magnussenutvalgets behovsindeks med mindre tilpasninger. Magnussenutvalgets 
behovsindeks ligger til grunn i nasjonal inntektsfordeling og bygger på nyere og bedre 
analyser. Behovskomponenten beskrives i rapportens kapittel to.  
 
Kostnadskomponenten kompenserer sykehusene for kostnadsulemper. Disse er av to 
typer: kostnadsulemper i pasientbehandlingen som helseforetakene i liten grad selv kan 
påvirke, og finansiering av høyspesialiserte funksjoner som ikke er finansiert via 
Innsatsstyrt finansiering (ISF). I foreslått modell er det beregnet et forventet 
kostnadsnivå (kostnadsindekser) for det enkelte helseforetak. Indeksene ivaretar 
kostnadsulemper i pasientbehandlingen som det er ønskelig å kompensere. 
Kostnadskomponenten beskrives i rapportens kapittel tre.    
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Mobilitetskomponenten sørger for at ressursene til slutt tilfaller helseforetaket som 
utfører aktiviteten og er i praksis et gjestepasientoppgjør mellom helseforetakene. 
Poliklinisk aktivitet inkluderes i oppgjøret i ny modell. I nåværende modell er kun dag-
/døgnaktivitet inkludert. I ny modell foreslås det å justere ressurstildelingen mellom 
helseforetakene for bruk av private tilbud som er finansiert av Helse Nord RHF. Dette 
gjøres for å sikre korrekt ”betaling” til helseforetakene for aktiviteten som leveres, 
samtidig som prinsippet om likeverdighet ivaretas.  Mobilitetskomponenten beskrives i 
rapportens kapittel fire.    
 
Omfordelingseffekter 
Effekten av modellen presenteres i rapportens kapittel fem. Hovedbildet er at dagens 
ressursfordeling mellom helseforetakene grovt sett er korrekt, og at 
omfordelingsvirkningene (endring i basisramme) er relativt små. Helgelandssykehuset 
HF ville fått en økning i inntektsrammene på om lag sju prosent med de tilgjengelige 
data vi har i øyeblikket, mens øvrige helseforetak skal ha litt mindre andel av 
ressursene. Dagens inntektsfordeling inneholder skjønnsmessige tilskudd til Helse 
Finnmark HF og strukturtilskudd til Helgelandssykehuset HF og Helse Finnmark HF. I 
foreslåtte inntektsfordeling fjernes disse, og en viktig konklusjon er at de 
skjønnsmessige tilskuddene har vært berettiget.  
 
Innfasing  
Oppdatering av kriterieverdier og pasientstrømmer vil endre fordelingen sammenlignet 
med simuleringene i rapporten. Adm. direktør tilråder at effektene av modellen fases 
inn over tre år, og vurderes i årlig budsjettprosess. Adm. direktør vil også foreslå en 
økning i bevilgningen til helseforetakene ved implementering. Dette vil behandles av 
styret i Helse Nord RHF den 19. juni 2013.  
 
Mindretallsmerknader  
Det foreligger mindretallsmerknad fra Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedrørende korrigeringen for bruk av private 
tilbud finansiert av RHF.   
 
Det foreligger mindretallsmerknad fra Nordlandssykehuset HF vedrørende 
ressursfordeling til utdanning. Mindretallsmerknadene fremkommer av vedlagte 
Referat fra styringsgruppemøte 11. februar 2013.  
 
Nærmere om høringen  
Helse Nord RHF har i høringen bedt om helseforetakenes vurdering av om modellen 
støtter opp om modellens formål. Helseforetakene er enig i at modellen i all hovedsak 
støtter opp om formålene: Likeverdig tilbud, samhandling mellom helseforetakene, 
effektiv ressursbruk og pasienttilbud av god kvalitet. Innspillene er kort oppsummert i 
vedlegg 1.   
  
Adm. direktørs kommentarer 
Adm. direktør mener at forslag til modell gir en korrekt ressursfordeling i 
foretaksgruppen.   
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Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF argumenterer for at 
inkludering av bruk av private tilbud i modellen ikke bør gjøres før helseforetakene har 
reell innflytelse på avtalene ved valg av fagområder og prioriteringene i det faglige 
tilbudet. Prinsippet i modellen er at ressursene fordeles til befolkningen, og at 
helseforetakene får betalt for den aktiviteten de leverer. Når private tilbud benyttes, vil 
”pengene følge pasienten”. Adm. direktør ser argumentet om at dette kan være 
problematisk, dersom Helse Nords avtaler med private gjør at prioriteringen mellom 
pasientgrupper ikke blir korrekt. Dette må vurderes uavhengig av 
inntektsmodellarbeidet. Adm. direktør foreslår en innfasing over tre år og korrigering 
for bruk av private tilbud tas dermed gradvis inn i ressursfordelingen.   
 
Nordlandssykehuset HF argumenterer for at tilskuddet til undervisning som fordeles 
etter fordeling av medisinerstudenter er for høyt. Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
argumenterer for at det er for lavt, og at undervisningsbelastningen ikke er godt nok 
ivaretatt i modellen. Adm. direktør mener at undervisningsbelastningen i regionen bør 
vurderes nærmere ved revisjon av modellen.  
 
Medbestemmelse 
Revisjon av regional inntektsmodell for somatikk vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 13. mai 2013. 
Protokoll fra drøftingsmøtet vil bli ettersendt, jf. styresak 67-2013/5 Referatsaker. 
 
Brukermedvirkning 
Forslag til revidert inntektsmodell somatikk vil bli behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 8. mai 2013. Protokoll fra møte i Regionalt 
brukerutvalg vil bli ettersendt, jf. styresak 67-2013/4 Referatsaker. 
 
Konklusjon 
Adm. direktør foreslår at forslag til ny inntektsmodell vedtas og fases inn gradvis over 
tre år, fra og med 2014.   
 
Adm. direktør tilråder videre at det ved revisjon av modellen gjøres en utvidet 
kartlegging av undervisningsbelastning i foretaksgruppen.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar den foreslåtte regionale inntektsmodellen for somatikk. 
 

 
Bodø, den 7. mai 2013 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Oppsummering av høringsuttalelser fra helseforetakene 
 Rapport fra prosjektgruppe 
 

Rapporten fra prosjektgruppen er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted 
– se her: Styremøte i Helse Nord RHF, den 22. mai 2013 

 
 Referat fra styringsgruppemøte 11. februar 2013 (utrykt) 
 Referat fra styringsgruppemøte 30. april 2013 (utrykt)  
 Høringsuttalelser fra helseforetakene (utrykt)     
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Vedlegg 1 Oppsummering av høringsuttalelser  
 
For ordens skyld gjøres oppmerksom på styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
behandler høringsuttalelse i styremøtet, den 8. mai 2013. Denne oppsummeringen 
bygger på det vi har mottatt administrativt. 
 
Helseforetakene er bedt om å vurdere om modellen støtter opp om:  
 
• Likeverdig tilbud til pasientene i Helse Nord 
 

Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: Mener modellen støtter opp om dette 
NLSH: Ikke særskilt kommentert, men mener at prinsippet om å inkludere private 
tilbud i modellen ikke støtter opp om likeverdig tilbud ved at private tilbydere ikke er 
forpliktet til å følge prioriteringsforskriften som er lagt til grunn for helseforetakenes 
virksomhet.    
Helgelandssykehuset: Mener modellen støtter opp om dette 

 
• Samhandling mellom helseforetakene 

 
Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: Mener modellen støtter opp om dette 
NLSH: Ikke særskilt kommentert  
Helgelandssykehuset: Mener modellen støtter opp om dette 
 

• Effektiv ressursbruk 
 
Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: Mener modellen støtter opp om dette 
NLSH: Ikke særskilt kommentert, men mener at prinsippet om inkludering av private 
ikke stimulerer til effektiv ressursbruk.   
Helgelandssykehuset: Mener modellen støtter opp om dette 
 

• Pasienttilbud av god kvalitet 
 
Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: Mener modellen støtter opp om dette 
NLSH: Ikke særskilt kommentert   
Helgelandssykehuset: Mener modellen støtter opp om dette 
 

• Andre forhold i modellen som er belyst av helseforetaket 
 

Helse Finnmark: Ikke særskilt kommentert   
UNN: kostnader ved regionsoppgavene er ikke tilstrekkelig finansiert. Mange små 
fagområder som krever kompetanse, beredskap og utstyr, og mener at modellen/ISF 
ikke tar høyde for dette i stor nok grad. 
Mener at utdanning av spesialsykepleiere ikke er ivaretatt og at utdanningstilskudd 
bør økes og fordeles etter antall spesialstudenter.  

Styremøte Helse Nord RHF 
22. mai 2013 - sakspapirer

side 24



Mener regionale funksjoner innen laboratoriemedisin, klinisk patologi og radiologi ikke 
er ivaretatt i modellen. 
NLSH: Mener tilskuddet som fordeles etter modell for medisinerstudenter er for stort og 
at modell for utdanning er mangelfull.  
Foreslår at langtidsliggedager i kostnadskomponenten i modellen korrigeres, slik at 
den økonomiske kompensasjon for langtidsliggedager begrenses til utvalgte DRG-er 
med lang liggetid. 
Støtter at private tilbud inkluderes i modellen, men ber om at dette ikke iverksettes 
uten at helseforetakene får reell innflytelse på avtalene ved valg av fagområder og 
prioriteringene i det faglige tilbudet. 
Helgelandssykehuset: Viktig å gjennomgå inntektsfordeling for 
pasientreiser/ambulanse, samt fødselsomsorgen når overgangsordning fases inn i 
modellen.  
 

Adm. direktørs kommentarer 
Langtidsliggedager er en sjablong for å kompensere kostnadskrevende pasienter. Som 
NLSH har påpekt er det korrekt at forhold i kommunehelsetjenesten kan påvirke liggetid. I 
forrige prosjekt var det gjort en grundigere gjennomgang om alle, eller bare utvalgte 
DRGer, skulle danne grunnlag for kompensasjon.  
Det er flere argumenter for å basere kompensasjon for kostnadskrevende pasienter på alle 
DRG:  
• pasienter i alle DRG inngår som variabel i analysene som ligger til grunn for 

kostnadskomponenten.  
• Det er vanskelig å plukke ut hvilke DRG som skal være med å utløse midler til 

kostnadskrevende pasienter og hvilke som skal holdes utenfor  
• det er mer stabilitet i de relative andelene mellom HF-ene over år når alle DRG legges 

til grunn (antall pasienter som er med i beregningsgrunnlaget er betydelig høyere).  
• Vi skal ikke oppdatere analysene/fordeling for langtidsliggedager, dataene vil låses. 

Ikke en direkte kobling mellom lange liggetider og inntektsfordeling.  
 
UNN argumenterer for at kostnader ved regionsoppgavene ikke er tilstrekkelig finansiert. 
Adm. direktør mener at kostnadskomponentens kombinasjon av konkret finansiering av 
regionale funksjoner, samt kostnadsindekser som ivaretar kostnadsulemper i ISF-basert 
virksomhet er den beste måten å kompensere regionsfunksjoner på.    
Det er ikke gjort en spesifikk gjennomgang av utdanningsbelastning ved spesialsykepleiere 
og en utvidet gjennomgang av utdanningsbelastning i foretaksgruppen bør gjøres.  
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