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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF 
 
Arkivnr.:  Saksbeh:  Sted/Dato:  
2018/1752 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 16.10.2018 
 
Saksnummer 75/2018 
 
Saksansvarlig:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef  
Møtedato:   24.oktober 2018 

Høringssvar - Revisjon av inntektsfordeling for somatikk i 
Helse Nord  
 
Ingress: Denne saken beskriver høringssvaret fra Finnmarkssykehuset HF på forslag til 
revidert inntektsfordelingsmodell i somatikk i Helse Nord. 
 
Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til høringssvaret på forslag til 
revidert inntektsfordelingsmodell for somatikk i Helse Nord, med de endringene som 
fremkom i møtet.  

2. Styret konstaterer at forslaget til revidert inntektsfordelingsmodell ikke tar hensyn 
til de ekstra kostnadene Finnmarkssykehuset HF har ved å drifte så desentralisert i 
Finnmark.  

 

Eva Håheim Pedersen 
Administrerende direktør 

Vedlegg: 
1. Høringssvar 
2. Brev fra Helse Nord RHF 
3. Revidert inntektsfordelingsmodell somatikk 
4. Styringsdokument 
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Høringssvar - Revisjon av regional inntektsfordeling for 
somatikk i Helse Nord  
  
Saksbehandler:  Lill Gunn Kivijervi, økonomisjef   
Møtedato:  24.oktober 2018 

1. Formål/Sammendrag 
Formålet med denne saken er at styret i Finnmarkssykehuset HF skal gi sin tilslutning til 
høringssvaret fra Finnmarkssykehuset HF på revidert inntektsfordelingsmodell i 
somatikk.  

2. Bakgrunn 
I styresak 46/2017 Regional inntektsfordelingsmodell for somatikk oppdatering i Helse 
Nord ble det besluttet at det var et behov for å revidere inntektsfordelingsmodellen for 
somatikk i Helse Nord. Årsakene til det var flere. En årsak var at det er ulikt syn på 
hvorvidt dagens modell gir riktig fordeling av ressursene i Helse Nord regionen. En 
annet årsak var at det ble påpekt feil i grunnlagsdata for beregningene samt at det hadde 
skjedd endringer i helseforetakene som modellen ikke ivaretok. 
 
Arbeidet med å utarbeide forslag til revidert modell ble organisert med en 
prosjektgruppe og en styringsgruppe for hele Helse Nord regionen. Prosjektgruppen har 
bestått av alle sykehusforetakene i regionen og medlemmer fra Helse Nord RHF. 
Styringsgruppen har bestått av eierdirektør i Helse Nord RHF sammen med de fire 
sykehusforetaksdirektørene og en konserntillitsvalgt. 

3. Sakvurdering/analyse 
Finansieringen av helseforetakene er i hovedsak to-delt, og består av basisbevilgning og 
aktivitetsbasert bevilgning. Utgangspunktet for somatikken er at basisbevilgningen og 
den aktivitetsbaserte bevilgningen skal utgjøre 50 % hver, og at basisbevilgningen 
fordeles gjennom inntektsfordelingsmodellen for somatikk. Den delen av bevilgningen 
som gis gjennom inntektsfordelingsmodellen er nå revidert og Finnmarkssykehuset HF 
skal uttale seg om den reviderte modellen.  
 
Inntektsmodellen for somatikk fordeler i 2018 omtrent 5,3 MRD mellom 
Finnmarkssykehuset HF, UNN HF, Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF. 
Fordelingen av midlene baserer seg på tre komponenter: behovskomponenten, 
kostnadskomponenten og mobilitetskomponenten. Opp mot 90 % av rammen fordeles i 
forhold til behovskomponenten, mens resterende 10 % fordeles etter 
kostnadskomponenten. Mobilitetskomponenten omfordeler deretter en del av disse 
midlene ut fra pasientmobilitet foregående periode. 
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Høringssvaret fra Finnmarkssykehuset HF skal si noe om den reviderte modellen støtter 
opp om:  

- Likeverdig tilbud til pasienter i Helse Nord  
- Samhandling mellom helseforetakene 
- Effektiv ressursbruk 
- Gjeldende funksjonsfordeling og tilbud så nært pasientens bosted som mulig 
- Pasienttilbud av god kvalitet 

 
I tillegg skal høringssvaret si noe om innfasing av modellen, bruk av rullerende flerårig 
gjennomsnitt ved oppdatering av pasientmobilitet og kriterieverdier i modellen, samt 
andre forhold i modellen som ønskes belyst av Finnmarkssykehuset HF.  
 
Finnmarkssykehuset HF støtter forslaget til revidert inntektsfordelingsmodell somatikk 
i Helse Nord, med følgende innspill: 
 Finnmarkssykehuset HF mener at modellen ikke støtter opp om de store kostnadene 

Finnmarkssykehuset HF har ved å ha et stort desentralisert tilbud. Det er betydelige 
merkostnader ved å desentralisere spesialisthelsetjenesten i Finnmark.  

 Finnmarkssykehuset HF er enig i prosjektgruppens vurdering om at det ikke kan 
gjøres endring i enkeltelementer i modellen, slik det er gjort med forskning og i 
prosjektarbeidet ble foreslått gjort med reiseavstand. En endring i modellen vil være 
metodisk feil. Endringen som tidligere er gjort på forskning må tilbakestilles. 
Finnmarkssykehuset HF mener at reisetid ikke skal korrigeres. 

 Finnmarkssykehuset HF mener innfasing av MVA og pensjon må tas ut av modellen. 
Det er store svingninger i disse kostnadene når de ligger inne i modellen. Det vil gi 
mer forutsigbart for Finnmarkssykehuset HF at disse kostnadene kompenseres med 
virkelige kostnader. 

 Finnmarkssykehuset HF mener større trekk/tilførsler av midler bør innfases gradvis 
for eksempel over tre til fem år. Dette forutsetter at dette prinsippet også legges til 
grunn i inntektsfordelingsmodell for psykisk helsevern og rus i Helse Nord. 

4. Risikovurdering 
Denne saken har liten risiko faglig og økonomisk. 

5. Budsjett/finansiering 
Denne saken krever ingen egen finansiering. 

6. Medbestemmelse 
Denne saken ble drøftet i informasjons- og drøftingsmøte den 15. oktober 2018. 
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7. Direktørens vurdering 
Endringene som foreslås i reviderte inntektsfordelingsmodell for Somatikk i Helse Nord 
tar ikke høyde for den utfordringen som Finnmarkssykehuset HF har med et desentralt 
pasienttilbud. Administrerende direktør anbefaler å følge prosjektgruppens anbefaling 
om at enkeltelementer i modellen ikke kan endres, og støtter at forskningskomponenten 
tilbakestilles. Av samme grunn kan ikke reisekomponenten endres. For 
Finnmarkssykehuset HF gir endringer i pasientstrømmer store utslag og dermed 
uforutsigbare svingninger i rammen for små foretak med begrenset økonomisk 
handlingsrom. Administrerende direktør vurderer at større trekk og tilførsler bør 
innfases gradvis over tre til fem år for en mer forutsigbar økonomisk ramme.  
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Helse Nord RHF 
Att. Bang Erling Kristian 
Sjøgata 10 
8038 Bodø 
 
 
Deres ref:  Vår ref:  Dato: 
2017/69 2018/1752-2 24.10.2018 

 
Høringssvar – forslag til revidert inntektsfordelingsmodell for 
somatikk i Helse Nord  
 
Finnmarkssykehuset HF (FIN) har fått forslag til revidert inntektsfordelingsmodell for 
somatikk i Helse Nord RHF til høring. Høringssvaret er behandlet i styret i 
Finnmarkssykehuset HF 24. oktober 2018, jfr. Styresak 75-2018. Høringssvaret er drøftet 
med tillitsvalgte 15. oktober 2018. 
 
Generelle innspill til revidert inntektsfordelingsmodell: 
Finnmarkssykehuset HF (FIN) vurderer at modellen støtter opp om et likeverdig tilbud til 
pasientene i Helse Nord fordi prinsippet er at «pengene følger pasienten». Modellen tar 
imidlertid ikke høyde for at det desentrale tilbudet i Finnmark gir høyere kostnader. 
Finnmarkssykehuset HF er sårbar med hensyn til små fagmiljø og variasjoner i 
spesialistlegedekningen som gir store utslag i pasientstrømmer.  FIN mener derfor at 
modellen er uforutsigbar med tanke på de store utslagene endring i pasientstrømmer gir i 
mobilitetskomponenten.  
 
FIN er enig i prosjektgruppens vurdering om at det ikke kan gjøres endring i enkeltelementer 
i modellen, slik det er gjort med forskning. Forskningskomponenten ble for noen år siden 
endret. En endring av en komponent i modellen vil være metodisk feil. Prosjektgruppen har 
derfor anbefalt å tilbakestille forskningskomponenten. Dette støtter Finnmarkssykehuset HF.  
 
FIN har forståelse for konklusjonen til prosjektgruppens begrunnelse om at det kan se ut til å 
være feil på komponenten som gjelder reiseavstand. Dette er imidlertid ikke mulig å 
dokumentere.  FIN er enig med prosjektgruppen i at det ikke skal gjøres endring i modellen 
knyttet til reiseavstand. Begrunnelsen er den samme som for forskning. En korrigering av 
reisetid basert på skjønn gir Finnmarkssykehuset HF ufordelaktige endringer i rammen, som 
kan gå utover et likeverdig tilbud til pasientene. Finnmarkssykehuset HF mener at det ikke 
gjøres endring i modellen knyttet til reisetid. 
 
Tilbakemelding på den reviderte inntektsfordelingsmodellen 
 
Helse Nord RHF ber foretakene om en tilbakemelding på om modellen støtter opp om et 
likeverdig tilbud til pasientene.  
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Modellen bygger på en forutsetning om at «pengene følger pasienten». Dermed vil 
inntektsfordelingen skje i henhold til pasientstrømmen. Finnmarkssykehuset HF vil peke på 
noen utfordringer som ikke håndteres godt nok i inntektsfordelingsmodellen: 
 
Endring i pasientstrømmer 
Finnmarkssykehuset HF er sårbar når det gjelder mobilitetskomponenten med hensyn til 
svingninger i pasientstrømmen fra år til år. I små lokalsykehus vil vakante 
spesialistlegestillinger kunne gi store utslag i fordeling av midler gjennom 
inntektsfordelingsmodellen. Et eksempel er det som har skjedd innenfor psykisk helsevern 
hvor store rekrutteringsutfordringer og vakante stillinger har medført et høyt trekk gjennom 
inntektsfordelingsmodellen på totalt 20 MNOK i 2019. Et slikt trekk medfører at foretaket må 
gjøre omorganisering av pasienttilbudet dersom dette skal håndteres innenfor ett budsjettår.  
FIN mener at større trekk eller tilførsler av midler bør innfases gradvis for eksempel over tre 
til fem år, noe som vil gi større forutsigbarhet i finansieringen av spesialisthelsetjenesten. 
 
Desentralisert tjeneste 
Gjennom en desentralisert spesialisthelsetjeneste gir Finnmarkssykehuset HF behandling der 
pasienten bor. De kommende årene vil tilbudet bli ytterligere desentralisert i gjennom 
etablering av økt tjenestetilbud i flere kommuner i Finnmark. På grunn av geografiske 
avstander er dette til det beste for pasienten, men gir FIN store ekstra kostnader i form av 
kostnader til bygg, utstyr og ambuleringskostnader for leger som ikke kompenseres i sin 
helhet, og heller ikke gjennom inntektsfordelingsmodellen. En desentralisering av tilbudet gir 
ikke flere funksjoner eller økt pasientbehandling i Finnmarkssykehuset HF, men gir en 
endring i behandlingssted internt i Finnmark. Dette er bra for pasienten men 
kostnadskrevende for FIN. Økte kostnader til desentral virksomhet må håndteres internt i 
foretaket. 
 
Spesialistene bruker mye tid på reise i forbindelse med ambulering, pga. store geografiske 
avstander mellom behandlingsstedene i Finnmark. Reisetiden i forbindelse med ambulering 
er tid som verken gir FIN inntektsgivende aktivitet eller pasientrelatert aktivitet. Spesialistene 
i FIN er fleksible og ambulerer over store geografiske avstander, men det koster å ha 
personell som ambulerer. Dette er noe som FIN mener kunne vært kompensert gjennom 
inntekstfordelingsmodellen eller på annen måte.  
 
Andre forhold i modellen som ønskes belyst av helseforetaket 
For Finnmarkssykehuset HF er det viktig at korrigering av rammen knyttet til MVA og 
pensjonskostnader, og eventuelt andre kostnader som svinger fra år til år, korrigeres i 
henhold til faktiske kostnader og ikke gjennom inntektsfordelingsmodellen. Bruk av 
inntektsfordelingsmodellen på MVA, pensjonskostnader og andre kostnader blir utfordrende 
fordi kostnadene svinger betydelig, og for et lite foretak vil dette måtte føre til endringer i 
tilbudet. Dette er også kostnader som er kjente, og som kan kompenseres utenfor modellen.  
 
Når det gjelder MVA er FIN trukket 14 MNOK mer gjennom inntektsfordelingsmodellen enn 
kompensasjonen utgjør.  
 
Pensjonskostnader svinger betydelig fra år til år. For 2019 får FIN et trekk i rammen på 19,6 
MNOK gjennom inntektsfordelingsmodellen, mens den reelle kostnaden bare går ned med 
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16,5 MNOK. Ergo trekkes FIN 3,1 MNOK mer i rammen enn reell kostnadsreduksjon på 
pensjon.  
 
Oppsummert 
FIN har store geografiske avstander og det er besluttet et svært kostnadskrevende desentralt 
tilbud til pasientene i Finnmark. Dette kompenseres ikke tilstrekkelig gjennom modellen. 
 
FIN mener MVA og pensjon bør holdes utenfor modellen og kostnadene bør kompenseres 
utenfor inntektsfordelingsmodellen. 
 
FIN er enig i prosjektgruppens vurdering om at det ikke kan gjøres endring i enkeltelementer 
i modellen, slik det er gjort med forskning, og som Nordlandssykehuset HF nå foreslår for 
reiseavstand. En endring i modellen vil være metodisk feil. Endringen som tidligere er gjort på 
forskning må tilbakestilles. Finnmarkssykehuset HF mener at reisetid ikke skal korrigeres. 
 
FIN er på grunn av størrelsen på foretaket sårbar for endringer i pasientstrømmer, noe som 
gir uforholdsmessige store trekk/tilførsel av midler gjennom inntektsfordelingsmodellen fra 
et år til et annet. Dermed bør større trekk og tilførsler av midler innfases gradvis for eksempel 
over tre til fem år. En slik endring forutsetter at samme prinsipp legges til grunn i 
inntektsfordelingsmodellen for psykisk helsevern og rus i Helse Nord.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Finnmarkssykehuset HF 
 
 
 
Eva Håheim Pedersen Lill-Gunn Kivijervi 
Administrerende direktør Økonomisjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og kan derfor være uten signatur. 
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