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Finansiering av felleseide helseforetak og aktiviteter mellom helseregionene

1. Bakgrunn
Det ble i 2010 på oppdrag fra AD-møtet utarbeidet et notat, datert 26. november 2010, om 
finansiering av felleseide selskaper. Notatet ble revidert høsten 2014 og følger vedlagt.

I AD-møtesak 101-2020 ba AD-ene i RHF-ene om at det legges frem et innsiktsnotat som 
kan bidra til en tydeligere avklaring av når Magnussen-modellen er anvendbar for 
finansiering og når det er behov for å legge andre prinsipper til grunn for fordeling av 
kostnader.

Dette notatet ble behandlet av AD-møtet 27. september 2021, hvor følgende ble 
konklusjonen: 

1. AD-ene i RHF-ene tar innsiktsnotatet om prinsipp for finansiering av felleseide 
helseforetak og aktiviteter mellom helseregionene til orientering.

2. Prinsippene i innsiktsnotatet skal legges til grunn i videre arbeid med 
finansieringsmodeller for felleseide helseforetak, og andre aktiviteter som blir 
gjennomført av RHF-ene i fellesskap.

2. Formålet med felles aktiviteter mellom 
regionene
Formålet med felles aktiviteter mellom regionene kan grovt fordeles i følgende:

- Stordrifts- og skalafordeler
- Oppnå en bedre markedsposisjon
- Bidra til å oppnå standardisering
- Bidra til at helseforetakene i større grad kan fokusere på sin kjernevirksomhet
- Økt ledelsesmessig fokus for fellesaktiviteten (for eksempel i eget felleseid HF)

3. Forutsetninger for gode finansierings- og 
fordelingsmodeller
Det må gjøres konkrete vurderinger av det enkelte foretak/prosjekt/nettverk og dets 
egenskaper/leveranser, før en kan finne en hensiktsmessig og mest mulig korrekt fordeling 
av kostnader.

For store utviklingsprosjekter bør det legges til grunn at det lages egne avtaler om fordeling 
av utviklingskostnadene. Fordelingen bør ta utgangspunkt i prinsippene beskrevet i dette 
notatet. 

Det er viktig at kunde – leverandør arenaen benyttes til å skape tjenester som innfrir 
nasjonale mål og krav for det felleseide helseforetaket eller den felles aktiviteten. Samtidig 
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må det kunne tilpasses tjenester for den enkelte region. Kostnadsfordelingen skal reflektere 
om tjenesten er nasjonalt eller regionalt bestilt. 

4. Finansieringsprinsipper
Det er i utgangspunktet tre aktuelle fordelingsprinsipper:

 Finansiering etter uttak/forbruk

 Finansiering etter nasjonal inntektsmodell (Magnussen-modellen)

 Finansiering med lik fordeling mellom de regionale helseforetakene
I tillegg vil det ofte være hensiktsmessig å benytte en kombinasjon av to eller tre 
av fordelingsprinsippene

Prinsippene kan både brukes til fordeling av finansiell forpliktelse i form av formelt 
eierinnskudd (egenkapital) eller til løpende drifts- eller prosjektfinansiering. Det kan 
anvendes ulike prinsipper for fordeling av eierinnskudd og for fordeling av kostnader knyttet 
til drift og prosjekter.

Et utviklingsprosjekt kan benytte ulike finansieringsprinsipper i ulike faser av prosjektet.

4.1 Finansiering etter forbruk/uttak
Med dette fordelingsprinsippet belastes helseregionene/de regionale helseforetakene ut fra 
faktisk forbruk/uttak. Dette prinsippet bør være hovedprinsipp dersom det er mulig og 
hensiktsmessig å identifisere regionalt forbruk av en tjeneste. 

Modellen er avhengig av at uttaket måles på en mest mulig objektiv måte med lite rom for 
tolkning eller usikkerhet i måltallet for fordeling. Timesfinansiering kan være et alternativ slik 
at en unngår store kalkyledifferanser, mengdedifferanser og at utilsiktet risiko for over- eller 
underskudd unngås.

4.2 Finansiering etter nasjonal inntektsmodell (Magnussen-
modellen)
Nasjonal inntektsmodell brukes av HOD i stor grad til å fordele midler mellom regionene. 

Modellen er egnet for aktiviteter der kostnadene for aktiviteten påvirkes av størrelsesrelaterte 
forhold uten at det kan knyttes til konkret forbruk/uttak. Den kan også benyttes når det er 
vanskelig/umulig å verifisere den faktiske kostnadsdriveren. Fordeling av kostnader knyttet til 
drift av felles nasjonale løsninger er godt egnet til denne modellen.

4.3 Finansiering som lik fordeling
Modellen fordeler kostnader likt mellom regionene, og er egnet for aktiviteter hvor kostnaden 
ikke er påvirket av størrelse mellom regionene. 
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Lik fordeling av kostnader er egnet for felleskostnader hvor de tilhørende aktiviteter er 
besluttet i fellesskap av RHF-ene. Dette kan for eksempel være foretakskostnader1, 
styringsgruppekostnader og prosjektledelse.  

Modellen er egnet for områder/aktiviteter hvor hver enkelt region ville måtte ta kostnaden fullt 
ut for egen del som alternativ til å gjøre dette arbeidet i fellesskap. Dette kan for eksempel 
være å utvikle standarder og felles metodeverk.

4.4 Kombinasjon av de tre fordelingsprinsippene
Over tid for et foretak eller en aktivitet kan man gå fra faser med utvikling til drift og det kan 
være ulike elementer blant kostnadsdriverne som tilsier forbruks-, størrelses- eller lik 
fordeling. Det vil dermed være relevant at finansieringen og kostnadsdelingen totalt sett for 
et foretak eller en aktivitet består av en kombinert bruk av prinsippene ovenfor. 

5. Felleseide helseforetak
De felleseide helseforetakene har administrative kostnader og felleskostnader som kan 
klassifiseres som typiske foretakskostnader. Disse kostnadene vil kunne finnes igjen i alle 
helseforetakene, og gjelder for eksempel stillinger som skal ivareta overordnet ledelse, samt 
fagområdene økonomi, HR og kommunikasjon. I tillegg kan hele eller en andel av kostnader 
til husleie, kontorkostnader, revisjonshonorar, regnskapskostnadene være aktuelt å inkludere. 
Denne typen kostnader vil være naturlig å finansiere med en lik fordeling mellom de regionale 
helseforetakene. 

Under følger en oversikt over dagens finansiering  av de enkelte felleseide helseforetakene:
Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO) HF
Kostnader til administrasjon og stab fordeles etter eierandel. Radioterminaler fordeles etter 
antall terminaler, mens øvrige kostnader fordeles etter forbruk målt i antall operatørplasser. 

Luftambulansetjenesten HF
Kostnader til administrasjon, flykoordineringssentralen og medisinsk-teknisk avdeling (utgjør 
samlet ca. fire prosent av kostnadene) fordeles etter eierandel. Tredjepartskostnader 
(operatørkostnader) fordeles etter pasienttilhørighet og basekostnader henføres til regionen 
hvor basene befinner seg.
Helsepersonell finansieres av det helseforetaket hvor basen befinner seg og betales av det 
aktuelle helseforetaket. 

Pasientreiser HF
Det er en tredelt finansiering hvor kostnader til samordning/koordinerende oppgaver fordeles 
etter eierandel, kostnader til transaksjonstunge aktiviteter etter antall vedtak (forbruk) og 
kostnader til virksomhetsoverdratte, regionale pasientreisekontroer etter kostnadsnivå ved 
virksomhetsoverdragelsen. Årsaken til det siste er at kostnadstilpasningen varierte mellom 
regionene.

Sykehusbygg HF

1 Se definisjon i punkt 5 
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En andel av kostnader til administrasjonen fordeles likt mellom de regionale helseforetak, 
mens kostnader til rådgivning fordeles etter den nasjonale inntektsmodellen. I tillegg 
finansieres deler av administrasjonen via prosjektene i form av overhead.
Prosjektene finansieres av det enkelte prosjekt.

Sykehusinnkjøp HF
Kostnader til fellesfunksjoner fordeles delvis likt mellom de regionale helseforetak (31 
prosent) og delvis etter nasjonal inntektsmodell (69 prosent).
Kostnader til nasjonale tjenester fordeles etter nasjonal inntektsmodell (denne finansieringen 
er historisk betinget da denne tidligere var finansiert av gebyrinntekter). 
De regionale divisjonen finansieres direkte av det enkelte regionale helseforetak. 
Divisjon legemidler finansieres av helseforetakene og fordelingen er basert på statistikk fra 
sykehusapotekene.

6. Likviditet og risiko
De regionale helseforetakene ønsker å begrense kapitalbinding i felleseide foretak. Det skal 
derfor ikke etableres «buffer» for å håndtere uforutsette hendelser og annen risiko (for 
eksempel erstatningsansvar).

Kostnader knyttet til uforutsette hendelser for det felleseide foretaket skal primært dekkes 
etter normal finansieringsmodell. Dersom det er behov for økt likviditet skal dette tas opp 
med eierne.

De felleseide selskapene skal styre driften mot tilnærmet balanse hvert år (om lag 1 million 
kroner). Større forventede besparelser skal i utgangspunktet krediteres gjennom reduserte 
fakturaer.

Lån til felleseide selskaper kan gis etter søknad, skal gis etter eierbrøk. 

Plan for fremtidig kostnadsutvikling skal forankres i årlige prosesser for behandling av ØLP 
og budsjett.

7. Felles aktiviteter som ikke løses av felleseide   
foretak
Kostnader for felles aktiviteter fordeles etter samme prinsipper som for felleseide 
helseforetak. Modell for kostnadsfordeling ved større fellesaktiviteter skal behandles av 
økonomidirektørene før behandling og beslutning i AD-møtet.

For mindre beløpsmessige felleskostnader bør det ikke legges opp til fordeling mellom 
regionene, for å unngå uforholdsmessig høye transaksjonskostnader. Det bør gjennom 
dialog om fordeling av ansvar for felles nettverk, møter og oppgaver sikres en balanse 
mellom regionene slik at beløp under en million kroner årlig ikke fordeles mellom regionene.
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8. Oppsummering 
1) Det legges til grunn fire mulige prinsipper for finansiering av felles aktiviteter:

a. Etter faktisk bruk (ulike nøkler basert på faktisk kjøp/forbruk av en tjeneste)
b. Etter nasjonal inntektsmodell (Magnussen-modellen)
c. Lik fordeling (aktiviteter/deler av aktiviteter som er av en slik karakter at de 

ikke i vesentlig grad påvirkes av størrelsesbaserte forhold)
d. En kombinasjon av de tre fordelingsprinsippene

Aktiviteter som bestilles bare av en region betales den aktuelle regionen.
2) For aktiviteter i utviklings- og etableringsfasen, benyttes enten prinsippet om lik 

fordeling eller prinsippet om fordeling etter Magnussen-modellen.
3) Det legges opp til i størst mulig grad å bruke prinsippet om fordeling basert på faktisk 

bruk når aktiviteter/prosjekter går over i driftsfase.
4) Ved bruk av fordelingsnøkler basert på faktisk bruk, skal det tilstrebes at kriteriene er 

målbare og objektive, samt at de så langt det er mulig gir riktige incentiver for både 
tjenesteleverandør og kunde (HF/RHF).

5) Oppgjør mellom regionene for fellesaktiviteter som ikke håndteres i felleseide foretak 
skal som utgangspunkt ikke gjennomføres dersom totalkostnadene beløper seg til 
under en million kroner årlig.
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