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Saksframlegg 
 
 
Saksgang: 
Styre Møtedato 
Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2020 
 
 
 

Sak 018-2020 

Høring NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 
 
 

Forslag til vedtak:  
 
Styret slutter seg til den foreslåtte tilnærmingen til høringssvar om NOU 2019:24 
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, hensyntatt de innspill som ble gitt i 
styremøtet.   
 
 
 
 
 
 
Hamar, 5. mars 2020 
 
 
 
Cathrine M. Lofthus 
administrerende direktør 
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1. Hva saken gjelder 
 
Helse Sør-Øst RHF har mottatt høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av  
17. desember 2019 til NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak.  
Frist for å avgi høringsuttalelse er 17. mars 2020. 
 
Styresaken drøfter elementer i og innretning av høringssvaret.  
 
 

2. Hovedpunkter  
 
For beskrivelse av hovedelementer i foreslått inntektsfordeling mellom regionale 
helseforetak, vises det til styresak 010-2020.  

Foreslått tilnærming til og oversikt over de forhold Helse Sør-Øst RHF mener er viktig å 
påpeke i et høringssvar framkommer i vedlagte presentasjon. Presentasjonen vil bli 
gjennomgått i styremøtet. Forslag til uttalelse bygger på kapittelinndelingen i NOU 2019:24. 
Høringssvaret vil konsentreres rundt utvalgets tilnærming til arbeidet og utvalgets 
vurderinger og forslag som er presentert i kapittel 6 og utover i NOU 2019:24. 

Det er et mål at inntektsfordelingen på en best mulig måte skal ta hensyn til regionale 
forskjeller i behov for og kostnader til spesialisthelsetjenester, slik at regionene blir satt i 
stand til å tilby likeverdige helsetjenester. Befolkningens behov for spesialisthelsetjenester 
er den faktoren som har størst innvirkning på regionenes ressursbehov. Behovsanalysene i 
den foreslåtte inntektsfordelingen representerer en forbedring fra dagens modell ved at 
analysene er gjennomført med data på individnivå for alle tjenesteområder. Dataene gir 
informasjon om individuelt forbruk av spesialisthelsetjenester sammen med detaljert 
informasjon om alder, sosioøkonomiske forhold og helse- og trygdestatus.  
 
Vedlagte presentasjon omtaler alle forhold Helse Sør-Øst RHF planlegger å ta med i 
høringssvaret. Det er tre forhold Helse Sør-Øst RHF ønsker å framheve særskilt: 

• Kostnadsindeksen innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling 

Utvalget påpeker usikkerhet til analysene innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, som til forskjell fra analyser innen somatikk, ikke viser noen sammenheng 
mellom de testede variablene og kostnadsnivået i regionene.  Utvalget mener det ikke kan 
utelukkes at en vesentlig forklaringsfaktor til dette er at aktivitetsmålet i analysene ikke 
fanger opp forskjeller i pasienttyngde på en god nok måte. Utvalget har, selv med disse 
usikkerhetene, valgt å legge 75 prosent vekt på beregnede kostnader (det vil si som om det 
ikke var noen kostnadsforskjell) og 25 prosent vekt på faktiske kostnader. Helse Sør-Øst 
RHF mener det må legges mer vekt på faktiske kostnader innen psykiske helsevern og 
rusbehandling.  

• Avvikling av ordningen med utjevning av kapital mellom regionene 

I NOU 2008:2, som ligger til grunn for dagens inntektsfordeling, foretok utvalget en 
gjennomgang av balanseverdier. Gjennomgangen viste at det var en ujevn fordeling mellom  
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de fire regionale helseforetakene. Utvalgets vurdering den gang var at disse forskjellene i 
noen grad burde jevnes ut, og det ble anbefalt å utjevne forskjeller i ikke-belånt kapital over 
en periode på 20 år.  

I NOU 2019:24 viser utvalget til at fordelingen av realkapital ikke er jevnet ut siden forrige 
gjennomgang og at den tidligere vurderingen er basert på en usikkerhet i verdisettingen 
som lå til grunn for åpningsbalansen ved innføring av helseforetaksmodellen. På bakgrunn 
av dette foreslår utvalget at dagens ordning avvikles. I disse vurderingene er det ikke tatt 
hensyn til at investeringer i realkapital tar lang tid og at en 10-års periode nødvendigvis 
ikke er tilstrekkelig uten at det i tillegg ses hen til regionenes vedtatte investeringsplaner.  

• Volum i gjestepasientoppgjøret innen somatikk 

I gjestepasientoppgjøret innen somatikk er det anbefalt å benytte gjennomsnittlig 
pasientmobilitet for 2016 og 2017 uttrykt i antall DRG-poeng. Fra og med 2018 ble det 
vesentlig endringer i DRG-vektene, hovedsakelig som følge av overgang fra tradisjonelt 
kostnadsvektarbeid til datagrunnlag basert på kostnad per pasient (KPP). Ved å låse 
grunnlaget til gjennomsnittet for årene 2016 og 2017 tar ikke den foreslåtte 
inntektsfordelingen hensyn til forbedringer i ISF-ordningen.  
 
Videre vil blant annet følgende påpekes: 

• At analyser av behov for helsetjenester er basert på forbruk av helsetjenester som 
kan bidra til å forsterke skjevheter 

• At det ved korrigering for kostnadsulemper er vanskelig å skille mellom hva som er 
en kostnadsulempe og hva som for eksempel skyldes forskjeller 
driftseffektiviseringer og organisering 

• At den metodiske tilnærmingen, med et lavt antall enheter/observasjoner som 
inngår i analysene gir usikre resultater 

• At den metodiske tilnærmingen hvor det er testet på mange variabler kan føre til 
«overfitting», at man finner sammenhenger som ikke er reelle eller så sterke som de 
fremstår 

• Foreslått modell tar ikke hensyn til fremtidig befolkningsutvikling og legger dermed 
ikke til rette for å gjennomføre tilpasninger i bygg og utstyr til et økt behov for 
regioner i vekst 

• Det er oppdaget regnefeil i etterkant av at NOU 2019:24 ble levert til Helse- og 
omsorgsdepartementet, hvilket betyr at utvalget ikke hadde den helhetlige 
oversikten når de skjønnsmessige vurderingene ble gjort  

 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør støtter en tilnærming til inntektsfordeling mellom de regionale 
helseforetakene som er basert på en behovsindeks for pasientbehandling, en 
kostnadsindeks for pasientbehandling og en ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester 
og pasientreiser. Bruk av individdata har gitt bedre og mer robuste grunnlag i 
behovsanalysene enn i dagens modell. I tillegg støttes utvalgets anbefaling om at det settes i 
gang et arbeid for å etablere et aktivitetsmål innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling som fanger opp forskjeller i ressursbehov og pasienttyngde. 
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Administrerende direktør mener et høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF bør foreslå følgende: 

1. Kostnadsindeksen innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling.  Administrerende direktør mener utvalgets forslag om at ingen 
kostnadsforskjell skal vektes 75 prosent og faktiske kostnader skal vektes 25 prosent gir 
en vesentlig risiko for at uforskyldte kostnadsforskjeller undervurderes. Merknaden til 
Sandset og Gaaserød om at vektingen bør endres til å legge 75 prosent vekt på faktiske 
kostnader og 25 prosent vekt på at det ikke er uforskyldte kostnadsforskjeller mellom de 
regionale helseforetakene, støttes. 
 

2. Avvikling av ordningen med utjevning av kapital mellom regionene. Administrerende 
direktør mener at utviklingen fra grunnlaget benyttet i NOU 2008:2 fram til NOU 
2019:24 ikke kan tillegges en slik vekt som utvalget gjør i sine vurderinger. Det er ulike 
grunner til at kapitalbeholdningen ikke er jevnet ut, blant annet ulike prioriteringer i 
den enkelte region. I tillegg er investeringer i realkapital krevende prosesser som går 
over mange år. En periode på 10 år er ikke tilstrekkelig til å vurdere denne type endring. 
Administrerende direktør mener på bakgrunn av dette at kapitalutjevningen skal 
opprettholdes som i dagens modell. 

 
3. Volum i gjestepasientoppgjøret innen somatikk. Administrerende direktør mener 

prinsipielt at pasientmobilitet bør oppdateres årlig, og som et minimum at 
pasientmobilitet for 2018, hvor DRG-vektene er basert på KPP-data, benyttes som 
grunnlag i inntektsfordelingen mellom de regionale helseforetak. 
 

Administrerende direktør anbefaler at styret slutter seg til de foreslåtte hovedområdene og 
øvrig tilnærming til høringssvar til inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, 
hensyntatt de innspill som blir gitt i styremøtet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Presentasjon – inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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