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1. Hva saken gjelder 
 
I denne saken orienteres styret om den regionale inntektsmodellen, den nye nasjonale 
inntektsmodellen og det planlagte arbeidet med gjennomgang og revidering av 
inntektsmodellen i Helse Sør-Øst. 
 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer 

2.1 Bakgrunn 

Fra og med statsbudsjettet for 2021 ble en ny nasjonal inntektsmodell innført (NOU 2019:24 
Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak). Dagens inntektsmodell i Helse Sør-Øst er 
basert på den forrige nasjonale inntektsmodellen som var gjeldende fra 2009 (NOU 2008:2 
Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak). Datagrunnlaget for og erfaringer med 
dagens regionale inntektsmodell, samt at det har kommet en ny nasjonal inntektsmodell er 
de vesentligste årsakene til at Helse Sør-Øst RHF vil gjennomgå og revidere 
inntektsmodellen i Helse Sør-Øst.  

2.2 Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 

Inntektsmodellen er en regnemodell som fordeler basisramme til helseforetak og sykehus 
med opptaksområdeansvar i Helse Sør-Øst etter objektive kriterier. Inntektsfordelingen i 
Helse Sør-Øst skal sette helseforetak og sykehus i stand til å tilby befolkningen i sitt 
opptaksområde gode og likeverdige spesialisthelsetjenester som er tilpasset befolkningens 
ulike behov og opptaksområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger.  
 
Helse Sør-Øst RHF fordeler én basisramme til helseforetak og sykehus, som de selv 
prioriterer mellom tjenesteområdene og mellom drift og investeringer. 
 
Det er ulike faktorer og kjennetegn ved befolkningen som påvirker ressursbehovet innen de 
ulike tjenesteområdene. Det er derfor utviklet egne modellelementer for somatikk, psykisk 
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. I tillegg er det 
etablert et eget modellelement for forskning, og avledede modeller for fordeling av inntekter 
til kapital- og pensjonskostnader. 
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Figur 1 viser hvordan inntektsmodellen i Helse Sør-Øst er utviklet og implementert. 

 
Figur 1. Utvikling og implementering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 
 
Alle modellelementene, med unntak av modellelementene for prehospitale tjenester og 
forskning, er implementert over tre år. Dette skyldes at en endring i hvordan basisrammen 
fordeles gjennom inntektsmodellen vil gi omfordelingseffekter for helseforetak og sykehus 
med positivt eller negativt fortegn. En implementering over tid vil gi de som får negative 
effekter tid til å tilpasse seg sin nye inntektsramme. 
 
Figur 2 illustrerer oppbyggingen av modellelementene per tjenesteområde i 
inntektsmodellen i Helse Sør-Øst. 

 
Figur 2. Grafisk fremstilling av oppbyggingen av modellelementene per tjenesteområde i inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 
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I inntektsmodellen tilordnes først beløpet i basisrammen til de ulike modellelementene. De 
ulike modellelementene er bygget opp av to hovedkomponenter; en kostnadskomponent og 
en behovskomponent. Kostnadskomponenten og behovskomponenten har ulike 
fordelingskriterier.  
 
Først fordeles midlene som skal gå via kostnadskomponenten. Kostnadskomponenten skal 
kompensere for uforskyldte merkostnader i pasientbehandlingen knyttet til identifiserte 
kostnadsdrivere. Hvert tjenesteområde har sin unike kostnadskomponent. I 
inntektsmodellen i Helse Sør-Øst er det kostnadsdriverne forskning, undervisning, ikke-
vestlige innvandrere og reiseavstand som kompenseres med en fastsatt kompensasjon per 
kostnadsdriver i somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. I 
prehospitale tjenester er det kostnadsdrivere knyttet til området som kompenseres. De 
ulike kostnadsdriverne per modellelement er illustrert i figur 3. 
 

 
Figur 3. Kostnadsdrivere i kostnadskomponenten per modellelement i inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 
 
Når kostnadskomponenten er fordelt blir resterende basisramme fordelt i 
behovskomponenten. Behovskomponenten skal kompensere for variasjon i behovsrelaterte 
forhold som kjennetegner befolkningen. Variablene som inngår i modellen er relatert til 
alder, sosioøkonomiske og helserelaterte forhold. Behovet er estimert gjennom 
regresjonsanalyser der man ser på sammenhengen mellom historisk forbruk og ulike 
kjennetegn ved befolkningen. Det har vært en forutsetningen for analysene at behovet kan 
estimeres på grunnlag av historisk forbruk. 
 
Når basisrammen er fordelt etter kostnads- og behovskomponent skal helseforetak og 
sykehus være satt økonomisk i stand til å tilby spesialisthelsetjeneste til befolkningen i sitt 
opptaksområde. I inntektsmodellen tas det hensyn til at enkelte pasienter får sitt 
spesialisthelsetjenestetilbud ved et annet helseforetak, hos private ideelle sykehus uten 
opptaksområde, hos private leverandører eller avtalespesialister. Gjennom 
mobilitetskomponenten tas det hensyn til at enkelte helseforetak utfører 
behandlingstjenester, eller har funksjoner, som bør prises annerledes enn det ordinære 
gjestepasientoppgjøret i Helse Sør-Øst på 30 prosent av ISF-pris. Det er gjennom 
mobilitetskomponenten Oslo universitetssykehus HF får kompensert for sitt ansvar som 
regionssykehus gjennom et abonnement for høyspesialiserte tjenester. Gjennom 
avregningen blir helseforetak og sykehus økonomisk belastet for det faktiske forbruket av 
pasientbehandling som blir utført av private leverandører og sykehus der Helse Sør-Øst RHF 
er avtalepart. 
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2.3 Den nasjonale inntektsmodellen 

Den nasjonale inntektsmodellen fordeler basisramme mellom de fire regionale 
helseforetakene. Inntektsfordelingsmodellen skal gi en fordeling av basisramme som på best 
mulig måte tar hensyn til regionale forskjeller i behov for, og kostnader til, 
spesialisthelsetjenester.  
 
Den nasjonale inntektsmodellen har en inndeling i tjenesteområdene somatikk, psykisk 
helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og prehospitale tjenester. Innen psykisk 
helsevern er barne- og ungdomspsykiatri og psykisk helsevern voksen håndtert som egne 
tjenesteområder. 
 
Den nye nasjonale inntektsmodellen bruker mye av den samme tilnærmingen som ligger i 
modellen fra 2009. Modellen er bygget opp av en behovskomponent og en 
kostnadskomponent, samt en måte å kompensere for interregional pasientflyt gjennom et 
gjestepasientoppgjør. Metoden for beregning av behov er prinsipielt lik, men datagrunnlaget 
er forbedret.  Modellen har en ny tilnærming til kostnadskompensasjon og en ny tilnærming 
til gjestepasientoppgjør for somatikk. 
 
Figur 4 illustrerer oppbyggingen av den nasjonale inntektsmodellen. 

 
Figur 4. Grafisk fremstilling av den nasjonale inntektsmodellen 
 
Modellen fordeler først basisramme og aktivitetsbaserte inntekter mellom tjenesteområder 
etter kostnadsandeler i SAMDATA. For behandlingstjenester består modellen av en 
behovskomponent og en kostnadskomponent. Kostnadskomponenten skal som i Helse Sør-
Øst kompensere for uforskyldte merkostnader i pasientbehandlingen. I den nasjonale 
modellen er det beregnet kostnadsindekser som er antatt å ta hensyn til at det er forskjeller 
i kostnader knyttet til å dekke behovet for spesialisthelsetjenester. Dette inkluderer både 
behandling av pasienter fra egen region og behandling av pasienter fra andre regioner. De 
relative forskjellene i kostnadsnivå uttrykkes gjennom en kostnadsindeks hvor 
gjennomsnittlig kostnad har indeks lik 1. Størrelsen på kostnadskomponenten vil både  
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avhenge av forskjellene i kostnadsnivå, og størrelsen på pasientbehandlingen (mengde 
aktivitet). Differansen mellom gjennomsnittlig forventet kostnadsnivå (=1) og laveste 
forventede kostnadsnivå bestemmer størrelsen på kostnadskomponenten. Denne fordeles 
mellom de regionale helseforetakene etter størrelsen på aktiviteten de utfører og 
kostnadsnivået. Det er beregnet kostnadsindekser for somatikk, psykisk helsevern for 
voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet og psykisk helsevern for barn og 
unge. Kostnadsindeksene er låst, men aktiviteten oppdateres årlig.  
 
Innen somatikk skal kostnadsindeksen kompensere for kostnadsdriverne 
bosettingsmønster, forskningsaktivitet, undervisningsaktivitet og størrelse. Disse 
kostnadsdriverne er antatt å fange opp et bredt spekter av kostnadsulemper, inkludert 
merkostnader ved høyspesialiserte tjenester, akuttberedskap samt uforskyldte 
merkostnader i lønnskostnader, turnover og innleie. Utvalget anerkjente at beregningen av 
kostnadsnivå er beheftet med noe usikkerhet, og kostnadsindeksen er basert på 75 prosent 
beregnet kostnad og 25 prosent historisk kostnadsnivå. 
  
Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling konstaterte utvalget at 
det var variasjoner i kostnadsnivå, men analysene klarte ikke å vise systematiske forskjeller. 
Dette ga en kostnadsindeks lik 1. For psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling ble det likevel vurdert at det ikke kunne utelukkes at det er systematiske 
kostnadsforskjeller mellom helseregionene og at det burde legges noe vekt på faktiske 
kostnader. Kostnadsindeksen er derfor basert på 75 prosent beregnet kostnad (der 
beregnet kostnad er lik 1) og 25 prosent historisk kostnadsnivå. For psykisk helsevern for 
barn og unge ble kostnadsindeksen satt lik 1 for de fire regionale helseforetakene.   
 
Utvalget anbefalte at det ble satt i gang et arbeid for å etablere et aktivitetsmål innenfor 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som på en bedre måte enn i dag 
fanger opp forskjeller i pasienttyngde. I regjeringens forslag til innføring av 
inntektsmodellen i Prop. 1S (2020-2021) adresseres utvalget sitt forslag til videre arbeid. 
«Selv om det kan stilles spørsmål ved enkeltelementer i utvalgets forslag, mener regjeringen at 
forslaget må ses som en helhet. Utvalget har selv pekt på enkelte forbedringspunkter, og disse 
vil bli fulgt opp av departementet.» 
 
Gjenstående bevilgning fordeles mellom de regionale helseforetakene gjennom 
behovskomponenten. Det er beregnet separate behovsnøkler for somatikk, psykisk 
helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling samlet og psykisk helsevern 
for barn og unge. Behovsnøklene skal beskrive sammenhengen mellom forbruk av 
helsetjenester og forskjellige alders- og sosioøkonomiske kriterier.  
 
Etter at bevilgningen er fordelt etter kostnad- og behovskomponent trekkes 
aktivitetsbaserte inntekter tilbake etter behovsandel. Innen somatikk er det i tillegg en 
omfordeling av inntekter mellom regionene for gjestepasientaktivitet som ikke er 
kompensert gjennom kostnadskomponenten. Dette aktivitetsvolumet er låst til 
gjennomsnittlig aktivitet fra 2018-2019, og defineres i modellen som avtalt volum. 
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For prehospitale tjenester er det beregnet en samlet ressursbehovsindeks som er basert på 
en behovsanalyse for pasientreiser og historiske kostnader for ambulansetjenester. Det ble 
ikke funnet forskjeller i regionale kostnadsulemper for pasientreiser og kostnadsindeksen 
ble derfor lik 1.  Fordelingen av inntekter skjer gjennom å multiplisere 
ressursbehovsindeksen med befolkningsandelene (behovsandel). 
 
Inntektsmodellen fordeler ikke midler til ulike tjenesteområder, men størrelsen på beløpet 
som tilordnes tjenesteområdeelementene bestemmer hvilken vekt modellen legger på de 
ulike behovs- og kostnadsindeksene. Endelig fordeles inntekter knyttet til avtalt 
gjestepasientvolum. 
 
I den nasjonale inntektsmodellen for 2022 er de regionale behovs- og kostnadsindeksene og 
samlede behovsandeler som vist i tabell 1. 

 
Tabell 1. Regionale behovs- og kostnadsindekser og behovsandeler i nasjonal inntektsmodell 2022 
 

2.4  Gjennomgang og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst 

Helse Sør-Øst sin regionale inntektsmodell for fordeling av basisramme er gradvis 
implementert for alle tjenesteområder i perioden fra 2010 til 2015. Inntektsmodellen er 
videreutviklet gjennom flere regionale prosjekter, senest i 2017–2018. Den regionale 
inntektsmodellen er moden for en revidering av flere grunner: 

• Modellen er basert på et eldre tallgrunnlag, både i beregningene av behov, i 
beregningene av uforskyldte merkostnader og i deler av modellen som omfatter 
mobilitet. Noen av kriteriene som brukes i beregning av behov oppdateres ikke 
lenger av SSB. 

• Etter inntektsmodellprosjektet i 2017–2018 ble det vurdert å være behov for 
ytterligere arbeid med å framskaffe data og analysegrunnlag før en eventuell 
anbefaling om å endre modellelementene for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. Kunnskap og informasjon fra det nasjonale 
inntektsmodellarbeidet ville være viktige innspill til arbeidet videre (styresak 016-
2019 Økonomisk langtidsplan 2020–2023. Planforutsetninger). Det ble også besluttet 
å avvente endringer i strukturkomponenten i somatikkelementet. 

  

Inntektsmodell 2022 Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord

Behovsindekser

Somatikk 0,999 0,960 1,016 1,078

Psykisk helsevern VOP/TSB 1,008 0,984 0,983 1,014

Psykisk helsevern BUP 1,007 0,950 0,988 1,102

Kostnadsindekser (låst)

Somatikk 0,977 0,974 1,010 1,182

Psykisk helsevern VOP/TSB 1,005 0,985 0,998 1,004

Psykisk helsevern BUP 1,000 1,000 1,000 1,000

Ressursbehovsindeks for prehospitale tjenester og pasientreiser (låst)

Prehospitale tjenester 0,677 0,824 1,320 2,910

Fordelingsnøkkel 2022 0,539 0,191 0,143 0,127

Befolkningsandel 1.1.2021 0,566 0,208 0,137 0,090
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• Det nasjonale inntektsmodellarbeidet ble ferdigstilt i slutten av 2019 (NOU 

2019:24), og en ny nasjonal inntektsmodell er tatt i bruk fra og med statsbudsjettet 
for 2021. I arbeidet med den nye nasjonale inntektsmodellen har det blitt gjort nye 
analyser og vurderinger som kan være nyttige i en videreutvikling av den regionale 
inntektsmodellen. 

• Det har skjedd endringer i ansvarsfordelingen mellom 
opptaksområdene/helseforetak, for eksempel ansvaret for ambulansetjenester for 
enkelte kommuner, som ikke gjenspeiles på en god måte i inntektsmodellen 

• Dagens regionale inntektsmodell er ikke tatt i bruk internt i Oslo sykehusområde 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 
Prosjektarbeidet skal:  

• Vurdere hvilke inntekter som skal fordeles i modellen  
• Vurdere inndelingen av tjenesteområder, og hvordan inntektene skal tilordnes 

modellelementene for tjenesteområdene  
• Oppdatere analyser av behov innen alle tjenesteområder  
• Vurdere innretningen for kompensasjon for uforskyldte merkostnader, og komme 

fram til et oppdatert grunnlag for denne kompensasjonen  
• Gjennomgå og eventuelt endre/oppdatere grunnlag for mobilitet  
• Vurdere å avvikle de særskilte beregningene for fordeling av inntekter for kapital og 

pensjon  
• Gjennomgå og eventuelt endre/oppdatere forskningselementet  

 
Det skal også tas sikte på å fullt ut integrere alle helseforetak/sykehus med opptaksområder 
i inntektsmodellen.  
 
Prosjektet deles inn i fire delprosjekter: ett overordnet delprosjekt og tre delprosjekter for 
de forskjellige tjenesteområdene.  
 
Prosjektarbeidet skal ha klart et forslag til videreutviklet regional inntektsmodell, og vil 
legge dette fram for styret i Helse Sør-Øst RHF, i desember 2022. Arbeidet vil inkludere de 
berørte helseforetak/sykehus, og konserntillitsvalgte og brukerutvalg er involvert. 
Organisering og foreløpig tidslinje for prosjektet er presentert i trykket vedlegg til saken. 
 
 

3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
En inntektsmodell fordeler basisramme, nasjonalt mellom de fire regionale helseforetakene 
og regionalt mellom helseforetak og sykehus i Helse Sør-Øst. Gjennom inntektsfordelingen 
skal regionene, eller helseforetakene og sykehus, være satt i stand til å tilby befolkningen i 
sitt opptaksområde gode og likeverdige spesialisthelsetjenester som er tilpasset 
befolkningens ulike behov og opptaksområdenes forskjellige kostnadsmessige 
forutsetninger. Å fordele basisramme etter kriteriebaserte modeller som reflekterer 
ressursbehovet for spesialisthelsetjenester mellom regioner og internt i Helse Sør-Øst er 
viktig og riktig.  
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Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst ble innført i perioden 2010-2015, og er moden for en 
revidering. Helse Sør-Øst RHF vil i samarbeid med helseforetakene og sykehusene, 
konserntillitsvalgte og brukerutvalg gjennomgå og revidere inntektsmodellen i Helse Sør-
Øst i 2022. Ved innføringen av ny nasjonal inntektsmodell er det gjort analyser og innhentet 
datagrunnlag som kan benyttes i videreutvikling av den regionale inntektsmodellen. 
 
Administrerende direktør ber styret ta redegjørelsen om inntektsmodell til orientering og 
anbefaler at styret blir holdt orientert om arbeidet med gjennomgang og revidering av 
inntektsmodellen i Helse Sør-Øst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Organisering og foreløpig tidslinje for prosjekt utvikling av regional inntektsmodell i Helse Sør-
Øst 
 

Utrykte vedlegg: 
• NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 


	1. Hva saken gjelder
	2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer
	2.1 Bakgrunn
	2.2 Inntektsmodellen i Helse Sør-Øst
	2.3 Den nasjonale inntektsmodellen
	2.4  Gjennomgang og revidering av inntektsmodellen i Helse Sør-Øst

	3. Administrerende direktørs anbefaling

