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1. BAKGRUNN 

 

Stortinget har vedtatt innføring av ny modell for fordeling av inntekter mellom de fire 

regionale helseforetakene fra 2021. Modellen er i tråd med forslagene fra NOU 2019: 24. 

Helse Vest sin interne modell baserer seg delvis på den gamle nasjonale modellen (NOU 

2008: 2), og delvis på et eget analysegrunnlag. Det vurderes nå å oppdatere modellen i 

tråd med den nye nasjonale modellen. Dette prosjektdirektivet beskriver kort noen 

problemstillinger knyttet til et slikt arbeid, og hvordan en prosess fram mot en revidert 

inntektsfordelingsmodell i Helse Vest kan se ut. 

 

2. MÅL 

 

Videreutvikle inntektsmodellen fra 2013 med utgangspunkt i forslagene i NOU 2019: 24 

med sikte på å få mest mulig objektivitet og transparens i prinsippene for fordeling av 

basisrammen i Helse Vest.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/3c10bc85ed024782871bb602d98999e0/no/pdfs/nou201920190024000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2008-2/id497898/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2008-2/id497898/
https://www.regjeringen.no/contentassets/3c10bc85ed024782871bb602d98999e0/no/pdfs/nou201920190024000dddpdfs.pdf


 

Prosjektdirektiv 
 

Prosjektdirektiv Side 2 av 4 Sist oppdatert 25.01.2021 19:28:00 

3. OPPGAVER OG AVGRENSNINGER 

Dagens inntektsfordelingsmodell ble utarbeidet i 2012 og har vært gjeldene siden 2013. 

Behovskomponenten i modellen baseres på NOU 2008:2, mens kostnadskomponenten er 

basert på egne analyser av kostnadsnivået i somatiske sykehus for perioden 2005-2009. 

Gjestepasientoppgjøret er basert på gjennomsnittlig pasientflyt for perioden 2009-11. Det 

er en egen modell for prehospitale tjenester og pasientreiser. Denne var ferdig i 2013 og 

gjort gjeldende fom 2014. 

 

En arbeidsgruppe vurderte i 2017 behovet for en revisjon av inntektsfordelingsmodellen, 

og konkluderte med at flere deler av modellen var moden for revisjon. Man anbefalte 

imidlertid å vente med en slik revisjon i påvente av en ny nasjonal modell. En slik modell 

foreligger nå. Følgende problemstillinger kan skisseres ved en revisjon av modellen i 

Helse Vest: 

 

Behovskomponenten: 

Behovskomponenten bestemmes av et sett behovsnøkler knyttet til kriterier som alder, 

kjønn, trygdestatus o.l. I utgangspunktet vil anbefalingen være å benytte kriterier og 

behovsnøkler slik de framkommer i den nasjonale modellen. Det kan allikevel ikke 

utelukkes at det innen Helse Vest vil være ustabilitet og svingninger mellom år for noen 

av kriteriene, med tilhørende uønskede svingninger i inntekt. Det er derfor nødvendig 

med en gjennomgang av de ulike delene av behovskomponenten, og det kan vise seg 

nødvendig å gjøre enkelte justeringer på den nasjonale modellen. 

 

Kostnadskomponenten: 

Kostnadskomponenten bestemmes av det relative kostnadsforholdet mellom foretakene i 

Helse Vest. Anbefalingen vil også her være å ta utgangspunkt i de analyser og 

vurderinger som ble gjort i arbeidet med nasjonal modell. Det er imidlertid ingen 

automatikk i at en kostnadsindeks som er fastlagt for fordeling mellom RHF vil fungere 

like godt i en fordeling mellom HF. Det kan være at de analysene som er gjort «treffer» 

mer eller mindre godt for det enkelte HF. Det vil derfor være nødvendig med en 

vurdering av om den nasjonale modellen skal benyttes, eller om det bør foretas en 

tilpasning i Helse Vest. Det er også naturlig å se dette i sammenhengene med deler av de 

særtilskuddene som er i dagens regionale modell. 

 

Gjestepasientkomponenten: 

Ift dagens nasjonale modell ble det i NOU 2019:24 gjort noen prinsipielle endringer i 

behandlingen av gjestepasienter. Disse endringene innebærer at avtalt gjestepasientvolum 

fullfinansieres i tråd med kostnadsnivået i det helseforetaket som står for behandlingen. 

Dette tilsvarer det prinsippet som har vært benyttet i Helse Vest. Volum ut over avtalt 

nivå finansieres i den nasjonale modellen og i den interne modellen ved 80 % ISF sats. I 

revisjon av modellen er det naturlig å diskutere hva som skal være «avtalt volum». Det er 

også nødvendig å se nærmere på et eventuelt gjestepasientoppgjør for psykisk helsevern 

og TSB. 

 

Særfinansiering: 

Det må gjøres en vurdering av de enkelte elementene i særfinansieringen. 
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Den nasjonale modellen er mindre presis for pasienttransport og ambulansetjenester. 

Dersom man ønsker å revidere modellen for disse tjenesteområdene bør det gjennomføres 

et nytt arbeide i tråd med det som ble gjort i 2013. Et slikt arbeide vil kreve nye analyser, 

samt en kvalitetssikring av data. Det er ikke lagt opp til en slik revisjon i det opplegget 

som presenteres her, men styret i Helse Vest ba i møte den 4 november 2020 om at 

utvalget på det prehospitale området vurderer om modellen tar hensyn til ulikt behov for 

tjenester og ulikt kostnadsnivå på en hensiktsmessig måte. 
 

4. PROSJEKTPLAN 

 

Det planlegges med fire (evt fem) møter i arbeidsgruppen. Disse er tenkt med følgende 

innhold: 

 

Milepæl Dato Ansvar 

Møte 1 

Formålet med møtet er å gå igjennom den 

nasjonale modellen i detalj. Denne 

gjennomgangen, sammen med dette 

innledningsnotatet, danner grunnlag for at 

arbeidsgruppen får en felles forståelse for 

problemstillinger, hvilke området man antar 

vil være mest (og minst) utfordrende, samt at 

man enes om videre prosess og framdrift. 

 

- Presentasjon av nasjonal modell  

- Presentasjon av dagens modell i Helse 

Vest 

- Diskusjon av ambisjoner for gjenbruk 

av nasjonale analyser og hva man 

ønsker særlig å se på i det lokale 

arbeidet 

 

19. november 

2020 

 

Møte 2 

Til dette møtet foretas en «mekanisk» 

applisering av den nasjonale modellen i Helse 

Vest. Dette presenteres og det 

problematiseres eventuelle områder hvor den 

nasjonale modellen ikke fungerer optimalt. 

Alternative strategier for å justere modellen 

diskuteres.  

 

- Presentasjon av nasjonal modell brutt 

ned på regionnivå 

o Behov 

o Kostnader 

o Gjestepasienter 

17. desember 

2020 
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- Diskusjon 

 

Møte 3 

Til dette møtet justeres modellen i tråd med 

diskusjonene i forrige møte. Det presenteres 

alternative tilnærminger. I dette møtet 

diskuteres også de enkelte elementene i 

særfinansiering og evt behov for å endre 

størrelse eller innhold i særfinansieringen. 

 

- Presentasjon av alternative regionale 

modeller 

- Særfinansiering 

- Vurdering av om modellen tar hensyn 

til ulikt behov og ulikt kostnadsnivå 

innen prehospitale tjenester på en 

hensiktsmessig måte. 

 

 

Medio januar 

2021 

 

Møte 4: 

I dette møtet presenteres og diskuteres utkast 

til rapport og endelig modell. Det diskuteres 

og avklares evt behov for trinnvis innføring 

av ny regional modell. 

 

- Endelig rapport 

- Endelig modell 

- Plan for implementering 

 

Medio februar 

2021 

 

Møte 5 

- Reserve møte 

o Revidert konklusjon 

 

Medio mars 

 2021 

 

 

I tillegg til denne prosjektplanen vil det bli utarbeidet detaljerte prosjektplaner og 

oppfølgingspunkter, som vil bli benyttet i prosjektoppfølgingen. 

 

 


