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Styresak 63-2014 Regional inntektsfordelingsmodell for psykisk 

helse og TSB1, retting av feil 
 
 
Formål 
Saken orienterer om korrigeringer i inntektsmodell for psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB).  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Helse Nord utviklet i 2011 inntektsfordelingsmodell for psykisk helse og TSB. Modellen 
ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i styresak 65-2011 Etablering av 
inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB) og psykiatri – utvidelse av inntektsfordelingsmodellen (styremøte 22. juni 2011) og 
ble besluttet gradvis innført over en 4-årsperiode (2011-2014). Bakgrunn for gradvis 
innføring var blant annet at helseforetakene trengte tid til omstilling, samt at dataene 
for blant annet pasientstrømmer var usikre.  
 
Når vi skulle fase inn omfordelingen i det fjerde og siste året, fikk vi et uventet resultat, 
da resterende omfordeling viste seg å være større enn tidligere beregnet. Adm. direktør 
foreslo da, og fikk tilslutning fra styret, til å utvide innfasingen med ytterligere ett år, jf. 
styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan. 
 
Etter en gjennomgang av modellen ble det oppdaget en feil i modellen ved at 
kostnadskomponenten, som delfinansierer regions- og landsfunksjoner, ikke var 
prisjustert som forutsatt.  
 
Når denne feilen rettes, gir dette isolert sett som resultat at det ikke skal flyttes like 
store beløp fra Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) som det kunne se ut til. Som følge av at modellen gradvis er innført, gir ikke 
korrigeringen noen effekt for fordelte rammer, men den videre innfasing av modellen 
påvirkes.  
 
Gjenstående innfasing og isolert effekt av feilretting fremkommer nedenfor (i 1000 kr):   

 
 

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 

Inntektsmodell psykisk helse Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Fordeling budsjett 2014 279 077                  824 515         736 568         203 001         2 043 161          

Modell før korrigering 276 566                  817 338         728 958         220 299         2 043 161          
Modell etter korrigering 271 106                  820 351         736 734         214 969         2 043 161          
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Modellen vil som vanlig oppdateres med oppdaterte verdier for behovskriterier 
(aldersfordelt befolkning m. m.) og pasientstrømdata som grunnlag for budsjett 2015. 
Dette vil medføre at de totale endringene fra 2014 vil bli annerledes. 
 
UNN og NLSH har gjort enkelte endringer i organisering og innhold i funksjoner som i 
inntektsmodellen er håndtert som regionsfunksjoner. Dette vil bli gjennomgått i 
forbindelse med den planlagte gjennomgangen av inntektsmodellen i samarbeid med 
helseforetakene i 2015.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det faktum at kostnadskomponenten i modellen ikke var prisjustert, har hittil ikke hatt 
vesentlig betydning ettersom vi har hatt en gradvis innfasing. Adm. direktør mener det 
er riktig å korrigere dette med virkning fra 2015, og at dette legges til grunn i plansaken 
som styret skal behandle i juni 2014. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til orientering 
 
 
Bodø, den 16. mai 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 

Inntektsmodell TSB Helse Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum
Fordeling budsjett 2014 28 438                    174 215         49 616           35 455           287 724             

Modell før korrigering 28 710                    173 927         49 355           35 732           287 724             
Modell etter korrigering 28 375                    175 152         48 789           35 409           287 724             
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