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1. Hva saken gjelder 

Tidligere i år startet arbeidet med å revidere den regionale inntektsmodellen i Helse 
Sør-Øst, jamfør sak 056-2022 Orientering om inntektsmodell og revidering av 
inntektsmodellen i Helse Sør-Øst. I denne saken orienteres styret om status for det 
pågående arbeidet. 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

2.1 Bakgrunn 

I 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, og det 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.  

 
Styret ble i styresak 056-2022 Orientering om inntektsmodell og revidering av 
inntektsmodellen i Helse Sør-Øst informert om planen for arbeidet med revidering av 
modellen i Helse Sør-Øst. Styret fattet følgende enstemmige vedtak: 

1. Styret tar redegjørelsen om inntektsmodellen til orientering. 
 

2. Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet med gjennomgang og revidering av 
inntektsmodellen i Helse Sør-Øst. 

 

I sine kommentarer ba styret om høringsuttalelsen fra Helse Sør-Øst til arbeidet med den 
nasjonale inntektsmodellen ble tatt hensyn til i det videre arbeidet med inntektsmodell for 
Helse Sør-Øst.  

2.1.1 Om prosjektet 

Prosjektarbeidet skal: 

 Vurdere hvilke inntekter som skal fordeles i modellen 

 Vurdere inndelingen av tjenesteområder, og hvordan inntektene skal fordeles 

mellom 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 
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 Gjennomgå og eventuelt endre/oppdatere forskningselementet 

Det skal også tas sikte på å fullt ut integrere alle helseforetak/sykehus med 

opptaksområder i inntektsmodellen. Dette vil innebære at overføringer går direkte til 

Oslo universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale 

Sykehus og ikke via det som tidligere ble omtalt som Oslo sykehusområde. 

Prosjektet er delt inn i fire delprosjekter:  

 Overordnet delprosjekt (delprosjekt I)  

 Delprosjekt for somatikk (delprosjekt II) 

 Delprosjekt for psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) (delprosjekt III) 

 Delprosjekt for prehospitale tjenester (PHT) (delprosjekt IV) 

Det overordnede delprosjektet gjennomgår problemstillinger som omfatter alle 

tjenesteområder. Delprosjektene innen hvert tjenesteområde skal arbeide med både 

behovs- og kostnadskomponenten, samt oppgjørsordninger for pasientmobilitet. Det er 

lagt vekt på god faglig forankring og involvering av helseforetak og sykehus, jamfør 

vedlegg 1 til styresak 056-2022 som viser prosjektets organisering inkl. 

referansegrupper. 

2.2 Prosess hittil 

Prosjektet hadde oppstartsmøte 24. mars, og det er gjennomført flere arbeidsmøter i 

samtlige delprosjekt. Det har vært flere møter i delprosjektet for PHV og TSB enn i 

øvrige delprosjekt. Dette ble planlagt slik fordi det erfaringsmessig har vært et mer 

krevende tjenesteområde å lage en inntektsmodell for. 

2.3 Vurderinger i det overordnede delprosjektet (delprosjekt I) 

Det overordnede delprosjektet har vurdert følgende problemstillinger: 

 Tilnærming til kostnadskompensasjon, det vil si kompensasjon for uforskyldte 

merkostnader i pasientbehandlingen (kostnadskomponenten) 

 Fordeling av inntekter til kapital og pensjon 

2.3.1 Tilnærming til kostnadskompensasjon 

Den nye nasjonale tilnærmingen til kostnadskompensasjon avviker fra den som er i bruk 

i Helse Sør-Øst i dag. Det er derfor nødvendig å vurdere hvorvidt regionen skal 

videreføre etablert tilnærming, eller ta i bruk den nasjonale tilnærmingen. Valg av 

tilnærming påvirker hvordan delprosjektene for hvert tjenesteområde arbeider med å 

tallfeste uforskyldte kostnadsulemper.  

Det ble i prosjektgruppen vurdert at den nasjonale metoden i liten grad er egnet for 

bruk internt i en region, blant annet på grunn av oppgave- og funksjonsfordelingen. 

Styringsgruppen støttet prosjektleders anbefaling om å videreføre dagens metode i 
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Helse Sør-Øst. Styringsgruppen var opptatt av at prosjektet gjør en vurdering av de ulike 

elementene som inngår i en kostnadskomponent i det videre arbeidet.  

Anbefalingen fra styringsgruppen medfører at delprosjekt II–IV identifiserer potensielle 

kostnadsulemper, innhenter tall som gjenspeiler kostnadsulempene, og gjør analyser for 

å finne sammenhengen mellom kostnadsulempene og uforskyldte merkostnader i 

pasientbehandlingen. Denne sammenhengen brukes til å etablere en 

kostnadskomponent. Det betyr at den nasjonale tilnærmingen med bruk av 

kostnadsindeks til å bestemme kostnadskomponenten ikke er utgangspunktet for 

arbeidet. 

2.3.2 Fordeling av inntekter til kapital og pensjon 

Det er i dagens regionale modell ikke egne modellelementer for fordeling av midler til 

kapital og pensjon (midler til kompensasjon for endrede pensjonskostnader som følge 

av nye beregningskriterier etter 2009). Disse inntektene fordeles på utsiden av 

tjenesteområdenes modellelementer, i avledede modeller etter samme 

fordelingsprinsipper som ligger i modellelementene. Hensikten er at inntekter til 

pensjon og kapital skal fordeles som om de inngikk i øvrige modellelementer. 

Det overordnede delprosjektet har anbefalt at disse inntektene heller fordeles gjennom 

kriteriene i tjenesteområde-elementene. Denne anbefalingen er støttet av 

styringsgruppen. Fordi beregningene for kapital og pensjon allerede tilnærmet fordeler 

inntekter som tjenesteområde-elementene, endrer ikke den foreslåtte løsningen 

fordelingsprinsippene, men gjør håndteringen mindre kompleks og mer intuitiv.  

Anbefalingen innebærer at arbeidet i delprosjektene II-IV må ta hensyn til at kapital- og 

pensjonspåslaget for abonnement og gjestepasientoppgjør forsvinner. Anbefalingen er i 

tråd med den nasjonale inntektsmodellen, der inntekter til kapital- og 

pensjonskostnader håndteres på lik linje som øvrige basisinntekter.  

2.3.3 Problemstillinger under vurdering 

I delprosjekt I var det et ønske om også å gjøre en vurdering av forskningselementet. 

Bakgrunnen er at det har skjedd en vesentlig utvikling innen forskningsområdet, 

herunder økende omfang av kliniske studier i alle helseforetak og endret organisering 

av medisinutdanning i regionen. Siden forskningselementet ble implementert i 2015, 

har forskningsaktivitet målt i forskningspoeng økt for alle helseforetak/sykehus, men 

relativt sett har Oslo universitetssykehus HF en lavere andel nå enn tidligere. 

Delprosjektet har gjennomført ett møte om forskningselementet. Innspill fra møtet skal 

bearbeides før et forslag til fordelingsnøkkel legges fram for delprosjektet.  

I tillegg til det overnevnte skal prosjektet også vurdere om, og eventuelt i hvilken grad 

inntektsmodellen bør ta hensyn til framtidig befolkningsvekst og investeringsbehov. 

Denne vurderingen er en oppfølging av kommentar gitt under behandling av styresak 

056-2022 (jf. protokoll): «Styret viser til høringsuttalelsen fra Helse Sør-Øst til arbeidet 
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med den nasjonale inntektsmodellen og ber om at denne hensyntas i det videre arbeidet 

med inntektsmodell for Helse Sør-Øst.» Midler til framtidig befolkningsvekst og 

investeringsbehov er en vesentlig del av høringsinnspillet fra Helse Sør-Øst RHF. 

Vurderingen gjøres i delprosjekt I, og vil blant annet se hen til løsninger i 

kommunesektoren.  

2.4 Status for arbeidet tjenesteområde-delprosjektene (II–IV) 

2.4.1 Vurdering av behov innen somatikk, PHV og TSB (behovskomponenten) 

Behovskomponenten fordeler midler mellom opptaksområdene på grunnlag av 

estimater av forventet behov. For eksempel vil en relativt høy andel eldre normalt gi et 

større behov for helsetjenester innen somatikk. I arbeidet med den nasjonale 

inntektsmodellen ble det gjort analyser av behov basert på individnivådata for alle 

innbyggere i Norge. «Behov» er en uobserverbar størrelse. Behovsanalysene brukes til å 

etablere en sammenheng mellom befolkningstrekk, for eksempel alder og 

sosioøkonomiske forhold, og bruk av helsetjenester. Disse sammenhengene brukes 

deretter til å etablere behovskriterier, også kalt behovsvekter. Det er gjort egne analyser 

for hvert tjenesteområde. Helse Sør-Øst RHF har fått SINTEF, som også deltok i det 

nasjonale inntektsmodellarbeidet, til å gjennomføre de samme analysene kun for 

innbyggere i Helse Sør-Øst. Disse analysene gir noe endring i hvilke kriterier som 

forklarer forskjeller i bruk av helsetjenester i Helse Sør-Øst, og hvilken betydning hvert 

kriterium får, når de sammenliknes med de nasjonale vektene. 

I delprosjektet for somatikk har prosjektgruppen som utgangspunkt at de nye 

behovsanalysene etter nasjonal metode, med datagrunnlag fra Helse Sør-Øst, kan brukes 

i det videre arbeidet. Det ser ut til at disse behovsanalysene vil gi noe økt estimert behov 

for opptaksområdene i sentrale strøk. 

I delprosjekt for PHV og TSB har det blitt lagt vekt på å diskutere det relativt høye 

forbruksnivået i Oslo. Alle behovsanalysene som hittil er gjennomført, estimerer et 

lavere behov av helsetjenester i Oslo enn det faktiske forbruket. Dette er en 

problemstilling som har vært kjent også i tidligere arbeid med inntektsmodellen. I 

delprosjektet har det vært gjort ulike analyser for å forklare denne forskjellen. 

Delprosjektet har hatt som utgangspunkt at de nye behovsanalysene etter nasjonal 

metode, med datagrunnlag fra Helse Sør-Øst, bør kunne brukes i det videre arbeidet. 

Samtidig gjøres det fortsatt analyser innenfor tjenesteområdet. De regionale 

helseforetakene skal levere en oppdatert framskrivningsmodell for psykisk helsevern og 

TSB til Helse- og omsorgsdepartementet innen 20. oktober 2022. En endelig anbefaling 

fra delprosjektet vil foreligge når alle analyser er på plass, og funnene vurdert.  

2.4.2 Innretningen for kompensasjon for uforskyldte merkostnader innen somatikk, PHV 

og TSB (kostnadskomponenten) 
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De ulike delprosjektene arbeider med nye analyser av uforskyldte merkostnader, med 

utgangspunkt i nasjonalt og regionalt datagrunnlag. Helseforetak og sykehus har 

kommet med forslag til faktorer som kan antas å påvirke kostnadsnivået. Arbeidet med 

å innhente dataene har tatt noe lengre tid enn forventet, men analysene pågår. 

Prosjektgruppen vil gi en endelig anbefaling når materialet er ferdig analysert og 

vurdert. 

2.4.3 Håndtering av pasientmobilitet  

Delprosjektet for somatikk har gjennomgått den regionale abonnementsordningen for 

høyspesialiserte tjenester, samt håndtering av «flerområdefunksjoner», og 

kompensasjon for aktivitet utover ordinær gjestepasientaktivitet ved Oslo 

universitetssykehus HF. Delprosjektet har som en foreløpig anbefaling at det fremdeles 

bør gis ekstra kompensasjon for «flerområdefunksjoner», og aktivitet utover ordinær 

gjestepasientaktivitet ved Oslo universitetssykehus HF. For abonnementet er det 

gjennomført innledende analyser av volum og pris. Hverken volum eller pris ser ut til å 

ha endret seg vesentlig siden forrige arbeid, men det gjøres også en vurdering av om det 

finnes bedre løsninger for å estimere abonnement.  

I delprosjektet for PHV og TSB gjøres det en vurdering av pris og innretning for 

gjestepasientoppgjøret. Blant annet sees det på om gjestepasientoppgjøret bør gjelde 

flere omsorgsnivå (døgn/dag/poliklinikk), og forutsetningene for å etablere et oppgjør 

internt i Oslo. 

Kompensasjon for pasientmobilitet må ses i sammenheng med kostnadskomponenten 

før en endelig anbefaling i delprosjektene. Videre må effekter av kapital og pensjon 

innarbeides på korrekt måte. 

2.4.4 Prehospitale tjenester 

Den nasjonale inntektsmodellen har en egen komponent for prehospitale tjenester. 

Dette er en lite finmasket modell, og også Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF 

etablerer egne tilnærminger for prehospitale tjenester. Delprosjektet for prehospitale 

tjenester i Helse Sør-Øst arbeider videre med utgangspunkt i dagens Helse Sør-Øst-

element for prehospitale tjenester. Både behovs-, kostnads-, og mobilitetskomponenten 

skal oppdateres. I dette delprosjektet må det gjøres egne analyser av behov. 

Delprosjektet innhenter tall fra ulike kilder, inkludert fra helseforetakene, for å gjøre 

nye analyser til bruk i kostnads-, behovs-, og mobilitetskomponenten. Arbeidet med 

kostnadskomponenten har kommet langt. Tallgrunnlaget for analyser av behov og 

mobilitet er i stor grad på plass, og analyser pågår. 

2.5 Videre prosess 

Det har vært noen forsinkelser i leveranse av tallgrunnlag. Det har derfor blitt behov for 

å sette opp ekstra møter i prosjektgruppene. For å få god forankring og behandling av de 

foreslåtte endringene, ble det bestemt å forskyve noe av møtevirksomheten og sette opp 
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ekstra møter. Prosjektet planlegger derfor for en styrebehandling i februar 2023, heller 

enn desember 2022 som opprinnelig forutsatt. En styrebehandling i februar skal 

fremdeles være tidsnok til en eventuell implementering fra neste økonomiske 

langtidsplan som planlagt. Administrerende direktør vil legge frem en beslutningssak 

10. februar 2023 med forslag til endringer i inntektsmodellen i Helse Sør-Øst. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

I denne saken orienteres styret om status for arbeidet med revidering av regional 

inntektsmodell. Administrerende direktør inviterer styret til å ta redegjørelsen om 

status for arbeidet med inntektsmodellen til orientering.  

 
Trykte vedlegg: 

  
 
Utrykte vedlegg: 

  


