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NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak 

  
Bakgrunn  
Et utvalg oppnevnt av Regjeringen har gjennomgått og foreslått en revisjon av modell for fordeling av 
basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene. Dagens todelte finansiering er lagt til 
grunn og utvalget har ikke hatt i sitt mandat å vurdere innrettingen på ISF-ordningen eller 
finansieringssystemet for investeringer. Utvalgets mandat sier at det skal foreslås en modell som er 
robust overfor eventuelle fremtidige endringer i ISF andelen. 
 
Norsk psykologforening vil fremheve følgende i utredningen: 
Utvalget fremhever at analysene innen psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) «er basert på et betydelig mer detaljert datagrunnlag enn analysene som lå til 
grunn for forslagene i NOU 2008: 2». Samtidig fremheves det at det innen PHV og TSB ikke finnes et 
samlet aktivitetsmål (DRG) som tar hensyn til forskjeller i pasientsammensetning og at det dermed er 
vanskeligere å beskrive og sammenlikne aktivitet innen disse områdene enn innen somatikk. 
 
Når det gjelder kostnader innen PHV og TSB skriver utvalget at forskjeller i faktisk og beregnet 
kostnadsnivå ikke alene kan forklares ved forskjeller i effektivitet. Utvalget skriver videre at det kan 
være forhold som påvirker kostnadsnivået som ikke godt nok fanges opp i analysene. 
Utvalgsmedlemmene Sandset og Gaaserød bemerker at man med utvalgets foreslåtte innveiing av 
modellen, risikerer å undervurdere svakheter i datagrunnlag og gjennomførte analyser innenfor PHV 
og TSB.  
 
Utvalget skriver videre at det innenfor PHV og TSB er ekstra usikkerhet knyttet til om forskjellene i 
regionale kostnadsnivå skyldes forhold som det bør kompenseres for i inntektsfordelingsmodellen. 
De anbefaler at det settes i gang et arbeid med å etablere et aktivitetsmål innenfor PHV og TSB som 
på en bedre måte enn i dag fanger opp forskjeller i pasienttyngde. 
 
Norsk psykologforenings vurderinger 
Vi er opptatt av at vurderinger av pasienters tjenestebehov og kostnader knyttet til disse tjenestene 
innen PHV og TSB, bygger på best mulig datagrunnlag. Vi støtter anbefalingen om å sette i gang et 
arbeid med aktivitetsmål innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling som på 
en bedre måte enn i dag fanger opp forskjeller i pasienttyngde og bidrar gjerne i dette arbeidet.  
 
Vi er bekymret for at finansieringsmodellen kan bli misbrukt som grunnlag for å ikke gjennomføre 
den gylne regel, ettersom den gir et godt fundert bilde av hva som kreves av ressursbruk i 



somatikken, mens grunnlaget for hva som er behovene i PHV/TSB er svakere, og også basert på 
historisk aktivitet mer enn reelt behov. 
 
Vi anerkjenner at dette utvalgets mandat ikke omfatter en evaluering av ISF, men vi ønsker allikevel å 
minne om viktigheten av at en evaluering av ISF ordningen innen PHV og TSB settes i gang. 
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