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Sammendrag og konklusjoner 
Resymé 

Bevilgningene til helseforetakene over statsbudsjettet ble nesten doblet fra 2002 til 
2009. Fram til 2008 var økningen om lag 33 milliarder kroner eller nær 60 prosent 
oppgang. Til tross for sterk vekst i bevilgningene har helseforetakene slitt med store 
underskudd.  

Dersom vi korrigerer bevilgningene fra 2002 til 20081 for nye oppgaver som helse-
foretakene er pålagt, oppgang i foretakenes pensjonskostnader og lønns- og pris-
stigning, har bevilgningene økt med i størrelsesorden 3½ - 5½ milliarder kroner. 
Økningen i bevilgningene har isolert sett gitt rom for å finansiere en reell aktivitetsvekst 
på om lag ¾ - 1¼ prosent i gjennomsnitt per år i perioden, når en kun ser på oppgavene 
helseforetakene hadde ansvar for i 2002, inkludert psykisk helsevern.  

Den faktiske veksten i aktiviteten i helseforetakene avhenger av endringer i 
effektiviteten. Mer effektiv bruk av ressursene har gitt grunnlag for sterkere vekst i 
aktiviteten i helseforetakene enn veksten i bevilgningene alene har gitt rom for. 
Dessuten har tilførte midler til nye oppgaver gitt grunnlag for høyere aktivitet.  

Lønnsveksten i helseforetakene har siden 2002 vært litt sterkere enn i resten av sam-
funnet. Ulike statistiske kilder for lønnsutviklingen tyder på at legenes lønnsvekst har 
vært om lag den samme som for andre yrkesgrupper i helseforetakene i perioden, men 
kildene gir ikke entydig informasjon om lønnsutviklingen. 

Bakgrunn 
De regionale helseforetakene mottar i 2009 bevilgninger over Helse- og omsorgs-
departementets budsjett på i størrelsesorden 103 milliarder kroner. Dette er nesten en 
dobling siden 2002, da bevilgningene var 53 milliarder kroner.2 Begrenser vi oss til 
perioden 2002 - 2008, der regnskaper for de regionale helseforetakene er tilgjengelige, 
var oppgang i bevilgningene på om lag 33 milliarder kroner. Til tross for at sektoren er 
tilført betydelige midler gjennom økte tilskudd, sliter helseforetakene med store 
underskudd, og det rapporteres om økte ventetider. Hvordan kan dette henge sammen? 

Problemstilling 
Den norske legeforening har bedt Econ Pöyry om å gjennomføre en analyse av stats-
budsjettets helsekapittel. Fokus i analysen er rettet mot spesialisthelsetjenestens inn-
tekter og ressursbruk. Formålet med analysen er å avdekke i hvilket omfang spesialist-
helsetjenesten reelt sett er tilført økte ressurser over statsbudsjettet3 fra 2002 frem til 
2008 for de oppgavene de regionale helseforetakene hadde ansvar for i 2002. Året 2009 

                                                 
1  2009 er ikke med i analysene som er gjennomført og dokumentert i denne rapporten, fordi analysene krever at det 

foreligger regnskapstall for de regionale helseforetakene.  
2  Bevilgningene omfatter programkategori 10.30 Regionale helseforetak, kap. 732 samt bevilgninger til opp-

trappingsplanen for psykisk helse gitt over programkategori 10.40, vesentlig på kap. 743. Eventuelt andre 
bevilgninger til spesialisthelsetjenesten over andre programkategorier/kapitler er ikke tatt med her. 

3  Fotnote 2 gir oversikt over hvilke bevilgninger som er med i analysene i denne rapporten.  
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er ikke inkludert i analysen, fordi det (naturligvis) ennå ikke finnes regnskapstall for de 
regionale helseforetakene for 2009. Regnskapstall er nødvendig for å gjøre analysene.  

Oppdragsgiver ønsket at følgende problemstillinger skulle analyseres i prosjektet: 

 Hvor mye av oppgangen i bevilgningene til helseforetakene er gått med til å 
dekke pris- og lønnsvekst, inkludert økte pensjonskostnader?  

 Hva er betydningen av endringer i regnskapsregler knyttet til sykehusreformen, 
blant annet at avskrivninger må dekkes over foretakenes budsjetter? 

 Hvor mye ressurser er medgått til å dekke nye oppgaver som de regionale 
helseforetakene er pålagt i perioden?  

 Er det andre forhold som har påvirket ressursbruken i perioden 2002 til 2008 
som er av betydning for helseforetakenes reelle inntektssituasjon? 

 Hva har lønnsveksten i helseforetakene vært i perioden? Utviklingen i lønn for 
leger og andre grupper dokumenteres hver for seg og sammenlignes med den 
generelle lønnsutviklingen i Norge. 

Konklusjoner 

Korrigert vekst i bevilgninger 2002-2008 

For å anslå ressurstilgangen som bidrar til reell aktivitetsvekst i perioden, har vi valgt å 
korrigere veksten i bevilgningene for ekstraordinære poster som er knyttet til store 
byggeprosjekter og kortsiktig finansiering av driften av foretakene. Slike bevilgninger 
utgjorde 0,8 milliarder kroner i 2002 og 3,1 milliarder kroner i 2008. Korrigert for dette 
var veksten i bevilgningene mellom 2002 og 2008 på om lag 30,3 milliarder kroner. 

Hva har veksten i bevilgningene gått til? 

Bevilgningene over statsbudsjettet sammen med andre inntekter4 skal dekke ressurs-
behovet de regionale helseforetakene har for å nå målene som politiske myndigheter 
setter for foretakene. De skal dekke lønnskostnader for alle som er ansatt på helse-
foretakene, og alle andre driftskostnader som kreves for å yte tilfredsstillende tjenester. 
Hvor mye ressurser som skal til, har vi ikke vurdert i denne analysen, men vi har 
analysert hva de økte budsjettmidlene fra 2002 til 2008 er gått til. Vi har analysert hvor 
mye av veksten i bevilgningene som er gått til å dekke følgende forhold:  

• Nye oppgaver som de regionale helseforetakene er pålagt å utføre 

• Økte pensjonskostnader og regnskapsmessige forhold som har krevd større 
bevilgninger 

• Lønnsvekst for de ansatte og økte priser på varer og tjenester som helseforetakene 
kjøper fra andre 

• Regnskapstekniske forhold som har påvirket behovet for midler. 

Vi har valgt å behandle psykisk helsevern som en ordinær oppgave, siden helse-
foretakene hadde ansvar for dette fra 2002. Siden 2002 er det bevilget om lag 2,1 

                                                 
4  Vi har i dette prosjektet ikke berørt veksten i andre inntekter, men kun bevilgningene over statsbudsjettet. 
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milliarder kroner til spesialisthelsetjenesten som er øremerket opptrappingsplanen for 
psykisk helse. Disse midlene er inkludert i bevilgningene som her er analysert.  

For å finne den reelle veksten i ressurstilgangen over statsbudsjettet til de oppgavene 
helseforetakene har hatt ansvar for i hele perioden fra 2002, korrigerer vi veksten i 
bevilgningene for nye oppgaver, pris- og lønnsvekst og de andre faktorene nevnt foran. 
Reell vekst i bevilgningene vil gi rom for flere ansatte og høyere innsats av varer og 
tjenester i oppgavene som de regionale helseforetakene hadde ansvar for i 2002.  

Resultatene av analysene er usikre, siden de bygger på en rekke usikre faktorer, særlig 
knyttet til omfanget og effekten av nye oppgaver og lønns- og prisveksten.  

Figur A gir en oversikt over hvor mye av veksten i bevilgningene i perioden fra 2002 til 
2008 som har gått med til å dekke nye oppgaver, økte pensjonskostnader, lønns- og 
prisstigning og endringer i reglene for arbeidsgiveravgift, og hvor store midler som har 
stått igjen til å øke opprinnelige aktiviteter.  

Figur A Hva har bevilgningsveksten i perioden 2002-2008 dekket?  
Milliarder kroner 

Nye oppgaver
7.7

Økte 
pensjonskostnader

5.6

Lønns- og prisvekst
12.4

Midler til økning av 
opprinnelig aktivitet

4.5

Arbeidsgiveravgift
0.1

 
Kilde: Econ Pöyry 

Veksten i lønninger og priser på varer og tjenester som helseforetakene bruker i sin 
virksomhet, har økt med et beløp som svarer til knapt 12½ milliarder kroner i perioden. 
Nye oppgaver har kostet knapt 8 milliarder kroner, mens pensjonskostnadene har økt 
med vel 5½ milliarder kroner. Samlet har disse postene lagt beslag på i størrelsesorden 
25¾ milliarder kroner av oppgangen i bevilgningene fra 2002 til 2008.  

Konklusjon: Hva har reell ressursvekst over budsjettet vært? 

Med en anslått vekst i bevilgningene (korrigert for ekstraordinære poster) på 30¼ 
milliarder kroner innebærer våre beregninger at veksten i bevilgningene til de opp-
gavene helseforetakene har hatt siden 2002, kan anslås til om lag 4½ milliarder kroner 
regnet i 2008-kroner. Dette svarer til en reell vekst på om lag 1 prosent per år i forhold 
til bevilgningene i 2002.  

Siden usikkerheten i beregningene er betydelig, gir vi her et intervallanslag for hvor 
store ressurser de regionale helseforetakene har fått tilført over statsbudsjettet til å dekke 
økt reell aktivitet i oppgavene de hadde ansvar for i 2002. På usikkert grunnlag anslår vi 
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dette til 3½ - 5½ milliarder kroner. Dette gir isolert sett grunnlag for en aktivitetsvekst 
på i størrelsesorden ¾ - 1¼ prosent per år i gjennomsnitt i perioden 2002 til 2008.  

Veksten i ressurstilgangen omfatter også økte ressurser til opptrappingsplanen for 
psykisk helsevern. Øremerkede tilskudd til opptrappingsplanen utgjør som nevnt 2,1 
milliarder kroner, noe som svarer til om lag 45 prosent av den anslåtte ressurstilgangen 
som har gitt rom for økt aktivitet i perioden 2002-2008.  

Den faktiske veksten i aktiviteten i helseforetakene avhenger av endringer i 
effektiviteten. Mer effektiv bruk av ressursene har gitt grunnlag for sterkere vekst i 
aktiviteten i helseforetakene enn veksten i bevilgningene alene har gitt rom for. 
Dessuten har bevilgninger til nye oppgaver, som vi her har trukket ut, gitt grunnlag for 
ytterligere økning av aktiviteten.  

Hva har lønnsveksten i helseforetakene vært? 

Sammenligner vi lønnsveksten mellom ulike yrkesgrupper, vil veksten normalt avvike 
til dels betydelig på kort sikt. Imidlertid er det en tendens til at kortsiktige forskjeller i 
lønnsveksten over tid blir redusert eller langt på vei motvirket ved at yrkesgrupper som 
lønnsmessig har hatt svak lønnsutvikling, normalt vil oppnå hel eller delvis kompensa-
sjon i fremtidige lønnsoppgjør. 

Det finnes ulike kilder for lønnsveksten i helseforetakene. Lønnsveksten for ulike yrkes-
grupper og for samtlige ansatte under ett avviker mellom disse kildene. Ser en lønns-
veksten over noe lenger tid er forskjellene relativt små.  

Samlet sett tyder vår analyse på at lønnsveksten i helseforetakene har ligget litt høyere 
enn for andre grupper i samfunnet fra 2002 til 2008. De ulike statistiske kildene tyder på 
at legenes lønnsvekst har ligget om lag på linje med gjennomsnittet for alle yrkes-
grupper i helseforetakene. Men vi understreker at ulike kilder for lønnsutviklingen ikke 
gir entydig informasjon om lønnsveksten for ulike yrkesgrupper. 
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1 Problemstilling og metode 

1.1 Bakgrunn 
De regionale helseforetakene har ansvar for tilbudet av helsetjenester innenfor 
somatikk, psykiatri og rus. Tjenestene ytes av private og offentlige sykehus og private 
legespesialister. De fire regionale helseforetakene har ansvaret for å tilby befolkningen i 
sin region nødvendige spesialisthelsetjenester. De offentlige sykehusene er organisert i 
helseforetak, som eies av de fire regionale helseforetakene.  

De regionale helseforetakene mottar i 2009 bevilgninger på knapt 103 milliarder kroner 
over statsbudsjettet. I 2002, som var første driftsår etter sykehusreformen, var 
bevilgningene ifølge regnskapstall om lag 53 milliarder kroner. Bevilgningene5 er 
dermed nesten fordoblet i perioden fra 2002 til 2009. Oppgangen fra 2002 til 2009 
svarer til en vekst på om lag 10 prosent per år. Til tross for at sektoren er tilført 
betydelige midler gjennom økte tilskudd, sliter helseforetakene med store underskudd, 
og det rapporteres om økte ventetider.  

1.2 Problemstilling 
Den norske legeforening har bedt Econ Pöyry om å gjennomføre en analyse av stats-
budsjettets helsekapittel. Fokus i analysen er rettet mot spesialisthelsetjenestens 
inntekter og ressursbruk. Formålet med analysen er å avdekke om spesialist-
helsetjenesten reelt sett er i en gunstigere inntektssituasjon nå enn tidligere, det vil si 
sammenlignet med hele perioden fra 2002. For å avdekke dette, har vi dekomponert 
bevilgningene og ressursbruken i helseforetakene i perioden fra 2002 til 2008.  

Oppdragsgiver ønsket at følgende problemstillinger skulle analyseres i prosjektet: 

• Hvor mye av oppgangen i bevilgningene til helseforetakene er gått med til å dekke 
pris- og lønnsvekst, inkludert økte pensjonskostnader?  

• Hva er betydningen av endringer i regnskapsregler knyttet til sykehusreformen, 
blant annet at avskrivninger må dekkes over foretakenes budsjetter? 

• Hvor mye ressurser er medgått til å dekke nye oppgaver som de regionale helse-
foretakene er pålagt i perioden?  

• Er det andre forhold som har påvirket ressursbruken i perioden 2002 til 2008 som 
er av betydning for helseforetakenes reelle inntektssituasjon? 

• Hva har lønnsveksten i helseforetakene vært i perioden? Utviklingen i lønn for 
leger og andre grupper dokumenteres hver for seg og sammenlignes med den 
generelle lønnsutviklingen i Norge. 

                                                 
5  Bevilgningene omfatter programkategori 10.30 Regionale helseforetak, kap. 732 samt bevilgninger til opp-

trappingsplanen for psykisk helse gitt over programkategori 10.40, vesentlig på kap. 743. Eventuelt andre 
bevilgninger til spesialisthelsetjenesten over andre programkategorier/kapitler er ikke tatt med her. 
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1.3 Metode 
Econ Pöyry har benyttet en todelt metodisk tilnærming i analysene: 

1. Dokumentstudier 

2. Analyser av statistikk og regnskaper  

Dokumentstudier 
Vi har gjennomgått sentrale dokumenter for budsjett og regnskap for spesialisthelse-
tjenesten, herunder alle budsjettproposisjonene for Helse- og omsorgsdepartementet, 
regnskapsdokumenter fra de regionale helseforetakene og rapporter fra Beregnings-
utvalget for spesialisthelsetjenesten. I dokumentstudiene har målet vært å klargjøre 
sentrale forutsetninger i budsjettene og i hvilken grad disse forutsetningene er oppfylt. 
Dette gjelder blant annet forutsetninger om ressursbruk knyttet til nye oppgaver som er 
pålagt spesialisthelsetjenesten, forutsetninger om pris- og lønnsvekst, pensjonskostnader 
og andre forutsetninger som er relevante for å avdekke utviklingen i ressursbruken i 
sektoren. Dessuten har vi i dokumentstudiene kartlagt de endringene i regnskapsreglene 
for helseforetakene som er gjennomført i perioden 2002 til 2008.  

Analyser av statistikk og regnskaper 
Vi har analysert relevant offentlig statistikk, statsregnskaper og regnskaper for de 
regionale helseforetakene i den aktuelle perioden, 2002-2008. Av offentlig tilgjengelig 
statistikk har vi brukt følgende hovedkilder: 

 Spesialisthelsetjenesten, ulike statistikker fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 

 Lønnsstatistikk for helseforetak (SSB) 

 Nasjonalregnskap og konsumprisindeksen (SSB). Hovedkilder for prisdata som 
benyttes i dekomponeringen 

 Samdata (Sintef), sektorrapporter for spesialisthelsetjenesten.  

De ulike datakildene er benyttet til å dekomponere hvor store deler av inntektene som er 
medgått til å dekke nye oppgaver, hvor mye av inntektsveksten som kan knyttes til 
endringer i regnskapsregler og betydningen av pris- og lønnsvekst inkludert økte 
pensjonskostnader.  

Vi har også benyttet data fra Norsk pasientregister som informasjon om av aktivitets-
utviklingen i spesialisthelsetjenesten.  
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2 Inntekter og ressursbruk i helseforetakene 
Etter sykehusreformen i 2002 med opprettelsen av de regionale helseforetakene ble den 
daværende finansieringsmodellen i stor grad videreført. Finansieringsmodellen, både før 
og etter reformen, har og hadde en todeling av bevilgningene som gis over stats-
budsjettet, henholdsvis basisbevilgning og aktivitetsbaserte bevilgninger. Basis-
bevilgningen erstattet i 2002 tidligere bevilgninger til investeringer og en rekke øre-
merkede tilskudd. Imidlertid ble mange tilskudd øremerket også etter reformen i 2002. 
Over tid er omfanget av øremerking av tilskudd redusert. De aktivitetsbaserte bevilg-
ningene har to elementer: Innsatsstyrt finansiering (ISF) og refusjoner til poliklinisk 
virksomhet. ISF ble innført før sykehusreformen og hadde ved introduksjonen i 1997 
som mål å stimulere til økt aktivitet i sykehusene. I tillegg til disse tilskuddene ble det 
innledningsvis gitt tilskudd til regionsykehus, opptrappingsplaner for psykisk helse og 
kreftbehandling.  

I 2004 og 2005 ble elementene i det nåværende finansieringssystemet innført, blant 
annet på basis av forslagene fra Hagen-utvalget.6 Endringene som ble foretatt, hadde 
blant annet som mål å endre inntektsfordelingen mellom helseforetakene (som inn-
ledningsvis i stor grad bygde på fylkeskommunenes tidligere ressurstilførsel til 
spesialisthelsetjenesten), delvis å forenkle systemet og å endre styringen av deler av 
ressursbruken, blant annet investeringene. Det vises til andre dokumenter med mer 
detaljert omtale av finansieringssystemet og endringene som er gjennomført.7  

I tillegg til tilskuddene over statsbudsjettet har helseforetakene andre inntekter, blant 
annet fra salg av tjenester til andre helseforetak, inntekter fra sykehusapotek og fra 
egenandeler for poliklinisk virksomhet. Kjøp og salg av tjenester mellom helse-
foretakene påvirker ikke de totale inntektene til sektoren, men kun fordelingen av 
inntektene og aktiviteten. I våre analyser er fokus kun på bevilgningene over stats-
budsjettet, slik at andre inntekter er holdt utenfor.  

2.1 Bevilgninger over Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjett  

I Tabell 2.1 viser vi tilførselen av midler til de regionale helseforetakene over Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett i perioden fra 2002 til 20098. Fra og med 2003 gis det 
vesentlige av tilskudd til de regionale helseforetakene over kapitel 732 på stats-
budsjettet. Det gis også tilskudd, stort sett øremerkede, over andre kapitler, blant annet 
til opptrappingsplanen for psykisk helse. Disse er tatt med i bevilgningene i tabellen.  

                                                 
6  NOU 2003:1 Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten.  
7  Nærmere beskrivelse er blant annet gjort i NOU 2003:1, St.meld.nr.5 (2003-2004) og NOU 2008:2. 
8  Bevilgningene omfatter programkategori 10.30 Regionale helseforetak, kap. 7.32, samt bevilgninger til 

opptrappingsplanen for psykisk helse gitt over programkategori 10.40, vesentlig på kap. 743. 
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Tabell 2.1 Tilskudd og lån over statsbudsjettet til de regionale helseforetakene9 

 Milliarder kroner Vekst i prosent 
 2002 2007 2008 2009 2002-2008 2002-2009 

 Regnskap Budsjett 
Total 
vekst

Årlig 
rate 

Total 
vekst 

Årlig 
rate 

Tilskudd og lån i alt i alt 53,0 77,7 85,7 102,7 61,6 8,3 93,7 9,9 
Kilde: St. prp. nr. 1 Helse- og omsorgsdepartementet 

Tabellen viser at tilskudd og lån til de regionale helseforetakene økte med vel 60 
prosent fra 2002 til 2008, og at de nesten er fordoblet fra 2002 til 2009, regnet i løpende 
priser. Dette svarer til en årlig vekst i bevilgningene på mellom 8 og 10 prosent. 
Bevilgningene økte med hele 17,0 milliarder kroner fra 2008 til 2009. Av dette skyldtes 
7,2 milliarder kroner at helseforetakenes driftskreditter ble pålagt flyttet fra private 
banker til Norges Bank. Rammene for driftskredittene fra Norges Bank bevilges over 
statsbudsjettet, mens driftskredittene helseforetakene hadde i private banker, ikke var 
med i bevilgningene over statsbudsjettet i årene før 2009. Flytting av driftskredittene gir 
selvsagt ikke økte reelle ressurser til driftsformål i spesialisthelsetjenesten.  

Et viktig spørsmål i dette prosjektet er å avdekke hvor mye av den økte ressurstilgangen 
som er tilgjengelig for å øke aktiviteten i sektoren. Dette analyseres i kapittel 3 neden-
for. For å gjøre disse analysene er det nødvendige å kartlegge de regionale helse-
foretakenes kostnadsstruktur og vekst i kostnadene i perioden.  

2.2 Inntekter og kostnader fra 2002 til 2008 
I Tabell 2.2 har vi vist inntekter og kostnader i helseforetakene sett under ett fra 2002 til 
2008. Oversikten er basert på samstilling av årsregnskapene til de regionale helse-
foretakene over perioden.  

                                                 
9  Se fotnote 8. 
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Tabell 2.2 Inntekter og kostnader i helseforetakene 2002-2008. 
Mrd. løpende kroner 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Endring 
2002-
2008 

Sum driftsinntekter 56,4 61,8 68,3 74,3 79,7 84,7 93,8 66 % 
Kjøp av helsetjenester 5,5 7,4 10,2 11,5 13,0 13,2 11,7 113 % 
Varekostnad 5,8 6,6 7,1 7,9 8,8 9,2 9,8 69 % 
Lønn og annen 
personalkostnad 36,0 39,3 41,4 43,6 47,0 52,8 56,8 58 % 
Ordinære av- og 
nedskrivninger 4,8 4,9 5,1 5,1 5,5 5,4 5,4 11 % 
Annen driftskostnad 7,6 7,8 8,3 9,2 9,7 10,0 11,0 45 % 
Sum driftskostnader 59,7 66,1 72,1 77,3 84,0 90,6 94,7 59 % 
Driftsresultat -3,3 -4,2 -3,8 -3,0 -4,3 -5,9 -0,9  
Netto finansposter 0,5 0,3 0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,4  
Årsresultat (før skatt) -2,8 -3,9 -3,7 -3,0 -4,4 -6,1 -1,3  
Kilde: Årsrapporter fra de regionale helseforetakene, 2002 - 2008 

Sammenstilling av regnskapstall basert på årsregnskapene til de regionale helse-
foretakene er ikke uproblematisk. Ofte blir regnskapstall endret fra framlegging av 
årsrapport for det gjeldende året til framlegging av årsrapport for det påfølgende året. 
(For eksempel vil 2002-tall også være presentert i 2003-rapporten, og tallene er da ofte 
er revidert). Vi har generelt lagt til grunn at vi bruker de nyeste tallene, det vil si at vi 
henter tall for 2002 i årsrapporten for 2003 osv. 

De første årene etter reformen i 2002 benytter de ulike regionale helseforetakene ikke 
identiske oppsett for inntekter og kostnader. For inntekter har vi derfor valgt å vise kun 
sum driftsinntekter. Når det gjelder kostnadene er bildet noe mer komplekst. Det har 
særlig vært en ulik praksis (de første årene) i hvordan kostnader til kjøp av helse-
tjenester, varekostnader og andre driftskostnader er blitt framstilt. Dette gjelder særlig 
for Helse Nord og Helse Midt-Norge. 

I årsregnskapene til Helse Nord for årene 2002, 2003 og 2004 er kjøp av helsetjenester 
dels ført på postene gjestepasientkostnader, dels på varekostnader og dels på andre 
driftskostnader. Kostnadsposten kjøp av helsetjenester benyttes ikke. I årsregnskapet for 
2005 endres kostnadsoppstillingen til å spesifisere kjøp av helsetjenester samlet, i tillegg 
til varekostnader og andre driftskostnader (som da er fratrukket ulike former for kjøp av 
helsetjenester). Posten gjestepasientkostnader utgår samtidig som egen post i regn-
skapet. Kjøp av helsetjenester omfatter dermed gjestepasientkostnadene, deler av 
varekostnadene og deler av andre driftskostnader. Oppstillingen gjøres tilbakevirkende 
for 2004 for å oppnå sammenlignbarhet mellom 2005 og 2004. 

For å oppnå samme kostnadsoppstilling for 2002 og 2003 som resten av årene i over-
sikten har vi gjort følgende: 

• I notene for regnskapet for 2005 oppgis sum gjestepasientkostnader og sum kjøp 
av helsetjenester. Gjestepasientkostnader er en delmengde av kjøp av helse-
tjenester (utgjør 31 prosent). For 2002 og 2003 oppgis sum gjestepasient-
kostnader. Vi har benyttet gjestepasientkostnadene for 2002 og 2003 samt for-
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holdet mellom gjestepasientkostnader og kjøp av helsetjenester i 2005 (31 
prosent) til å estimere en kostnad for kjøp av helsetjenester i 2002 og 2003. 

• Dette medfører at vi må redusere postene varekostnad og andre driftskostnader 
som følge av at kjøp av helsetjenester nå inkluderer deler av disse postene for 
2002 og 2003. Den omregnede kostnaden for kjøp av helsetjenester for 2004 i 
rapporten fra 2005 viser at kjøp av helsetjenester består av: 

– 31 prosent gjestepasientkostnader 
– 40 prosent hentet fra varekostnaden 
– 29 prosent hentet fra andre driftskostnader. 

• Vi reduserer dermed varekostnaden i 2002 og 2003 med 40 prosent av den 
beregnede kostnaden for kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader med 29 
prosent av den beregnede kostnaden for kjøp av helsetjenester. 

• Korrigeringene innebærer at vi har estimert et uttrykk for kostnadene for kjøp av 
helsetjenester, varekostnader og andre driftskostnader i 2002 og 2003 som 
sammenligningsgrunnlag for situasjonen i de øvrige årene. Tabellen viser dermed 
ikke de eksakte regnskapstallene. 

• I sum er totale driftskostnader uendret for de aktuelle årene, det er fordelingen 
mellom postene som er korrigert. 

Som vi har sett, har driftsinntektene i helseforetakene økt med om lag 66 prosent i 
perioden mellom 2002 og 2008. Driftsinntektene består primært av tilskudd i form av en 
basisramme og aktivitetsbaserte inntekter. I tillegg har helseforetakene andre drifts-
inntekter som for eksempel spesielle øremerkede tilskudd, driftsinntekter fra sykehus-
apotek og egenandeler i poliklinisk behandling. Vi har kommentert tilskuddene 
nærmere i avsnitt 2.1. 

Driftskostnadene har samlet sett økt med om lag 59 prosent mellom 2002 og 2008.  

Den største enkeltstående kostnadsposten er lønn og andre personalkostnader, som 
utgjorde nesten 60 prosent av kostnadene i 2008 (om lag uendret andel fra 2002). 
Lønns- og andre personalkostnader har økt med 58 prosent i perioden. 

Den nest største kostnadsposten er kjøp av helsetjenester. I utgangspunktet er tilskudd 
til helseregionene blant annet knyttet til antallet mennesker som har bosted i regionen. 
Regionene behandler imidlertid både pasienter som tilhører regionen og pasienter fra 
andre regioner, for eksempel som følge av spesialfunksjoner eller fritt sykehusvalg eller 
lignende. Dette medfører at den regionen som ”eier” pasienten kjøper helsetjenester fra 
andre regioner. Som andel av samlede driftskostnader utgjorde kjøp av helsetjenester 
om lag 9 prosent i 2002 (estimert) og 12 prosent i 2008. Samlet sett har det vært en 
økning i kjøp av helsetjenester. Vi kommer nærmere tilbake til dette forholdet i avsnitt 
3.3.3. 

Varekostnader (som medisiner og medisinsk forbruksmateriell) har økt med om lag 70 
prosent. Som andel av samlede driftskostnader utgjør imidlertid disse kostnadene det 
samme i 2008 som i 2002 (10 prosent estimert). 

Når det gjelder ordinære av- og nedskrivninger har disse kostnadene økt med 11 prosent 
i perioden, men kostnaden utgjør en lavere andel av samlede driftskostnader i 2008 (6 
prosent) enn i 2002 (8 prosent). 
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3 Forhold som har påvirket den reelle 
ressurstilgangen 

Et hovedmål med denne analysen er som nevnt å anslå hvor sterk den reelle ressurs-
tilgangen har vært for helseforetakene, når vi tar utgangspunkt i de oppgavene 
foretakene hadde ansvar for i 2002. For å vurdere dette må de tilførte ressursene over 
statsbudsjettet korrigeres slik at de gir et utrykk for den reelle ressurstilførselen for opp-
gavene de regionale helseforetakene hadde i 2002. Det finnes ikke en entydig oppskrift 
for hvordan dette bør gjøres. Vi foretar korreksjoner både med utgangspunkt i tilskudd 
og lån over statsbudsjettet og helseforetakenes ressursbruk, slik den er dokumentert i 
regnskapene. Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt de korrigerte tallene gir et utrykk for 
den reelle ressurstilgangen slik vi er ute etter. Vi vil nedenfor under hver post omtale 
usikkerheten. Vi har behandlet korreksjonene i følgende punkter: 

• Tilførte budsjettmidler som ikke er knyttet til løpende aktivitet 

• Nye oppgaver 

• Lønns- og prisstigning og endringer i pensjonskostnader. 

• Endringer i arbeidsgiversavgift 

Vi kommenterer til slutt fire forhold vi har valgt å ikke korrigere for. 

3.1 Korreksjon av tilførte budsjettmidler 
De regionale helseforetakene er i perioden fra 2002 til 2009 tilført midler til å finansiere 
store byggeprosjekter, tilskudd til såkalte opptrekksrenter og ulike typer lån eller drifts-
kreditter. Disse tilskuddene eller lånene er selvsagt nødvendige som grunnlag for den 
løpende aktiviteten i helseforetakene, men det kan argumenteres for at de ikke 
kanaliseres til løpende driftsaktivitet, men er knyttet til store investeringsprosjekter eller 
til endringer i finansieringen av helseforetakene. En kan selvsagt diskutere hvilke til-
skudd eller lån som bør trekkes ut og hvilke som bør være med i en slik korreksjon. Vi 
har valgt å trekke ut tilskudd eller lån som er synliggjort i budsjettdokumentene, og som 
vi mener ikke er knyttet til den løpende aktiviteten i helseforetakene. Vi har dermed 
trukket disse tilskuddene og lånene fra de totale bevilgningene for å få frem korrigerte 
bevilgninger som i større grad gir utrykk for hvilke midler helseforetakene har 
tilgjengelig til sin løpende aktivitet.  
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Tabell 3.1 Korrigerte tilskudd til de regionale helseforetakene  

 Milliarder kroner Vekst i prosent 
 2002-2008 2002-2009 

 

2002 2008 2009 
Total 
vekst 

Årlig 
rate 

Total 
vekst 

Årlig 
rate 

Bevilgning i alt 53,0 85,7 102,7 61,7 8,3 93,7 9,9 
Korreksjoner:        
- Lån til investeringsformål 0,8 1,7 1,1     
- Tilskudd til store bygge-
prosjekter 0,0 1,1 0,7     
- Opptrekksrenter 0,0 0,4 0,2     
- Driftskreditter 0,0 0,0 7,3     
Sum korreksjoner 0,8 3,1 9,2     
Korrigert bevilgning 52,2 82,6 93,5 58,0 7,9 78,9 8,7 
Kilde: Econ Pöyry 

Tabell 3.1 viser bevilgning i alt og korrigerte bevilgning. Korreksjonen beløper seg til 
0,8 milliarder kroner i 2002. I 2008 er tilsvarende korreksjon 3,1 milliarder kroner. I 
2009 ble den løpende finansieringen av helseforetakene lagt om og Norges Bank 
overtok ansvaret for driftskredittene, som helseforetakene tidligere hadde hatt i andre 
banker. Flytting av driftskredittene gir selvsagt ikke økte reelle ressurser til driftsformål 
i spesialisthelsetjenesten. Driftskredittene fra Norges Bank har i 2009 en ramme på 7,3 
milliarder kroner og bidrar til at de samlede korreksjonene kommer opp i 9,2 milliarder 
kroner. Etter disse korreksjoner øker den samlede ressurstilgangen til ordinære 
oppgaver mindre enn de samlede bevilgningene over budsjettet tilsier. Særlig i 2009 er 
forskjellen betydelig.  

3.2 Nye oppgaver 2002-2008 
Siden 2002 har de regionale helseforetakene/helseforetakene fått overført ulike nye 
ansvarsoppgaver. Dette omfatter både reelle nye oppgaver og større finansieringsansvar 
for eksisterende oppgaver. De vesentligste nye ansvarsoppgavene er: 

• Ansvaret for administrasjon og finansiering av behandlingshjelpemidler i hjemmet 
fra og med 2003 

• Gradvis overgang til større finansieringsansvar for opptrenings- og rehabili-
teringsinstitusjoner fra og med 2003. 

• Administrasjon og finansiering av utenlandsbehandling/pasientbro fra og med 
2004 

• Ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra og med 2004 

• Gradvis overgang til større ansvar for administrasjon og finansiering av pasient-
transport fra og med 2004 

• Gradvis overgang til større ansvar for finansiering av kjøp fra private laboratorie- 
og røntgeninstitutt fra og med 2005 

• Administrasjon og finansiering av utbetalinger fra Norsk Pasientskadeerstatning 
fra og med 2006 
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• Ansvar for finansiering av ulike legemidler: 

– TNF-hemmere (tumornekrosefaktor-hemmere) fra og med 2006 

– Raptiva og immunmodulerende MS-behandling fra og med 2008. 

I Tabell 3.2 viser vi en oversikt over de nye ansvarsoppgavene i perioden og den 
økonomiske betydningen for helseforetakene av de nye oppgavene. For alle oppgavene 
eksklusive rusbehandling og pasienttransport er det økonomiske omfanget fastsatt som 
økning i basisrammen til helseforetakene på grunn av den nye oppgaven. For rus-
behandling og pasienttransport er det økonomiske omfanget anslått på grunnlag av 
kostnader som er medgått til disse oppgavene basert på regnskapene til helseforetakene. 

Tabell 3.2 Økonomisk betydning av nye ansvarsoppgaver 2002-2008 

 Millioner kroner løpende priser 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Økning i basisramme1   
Behandlingshjelpemidler 235 235 235 235 235 235
Opptreningsinstitusjoner 158 329 329 919 1 046 1 091
Utenlandsbehandling/pasientbro  73 93 93 90 90
Private laboratorie- og 
røntgeninstitutter   216 375 375 375
Legemidler   
 - TNF-hemmere    404 404 404
 - Raptiva   15
 - Immunmodulerende MS-
behandling   258
Pasientskadeerstatning    415 430 449
Sum  393 637 873 2441 2580 2917
Økte kostnader2        
Kostnader rusbehandling  1 723 1 894 2 120 2 310 2 779 
Pasienttransport  892 1 364 1 895 1 933 1 964 
Sum  2 615 3 258 4 015 4 243 4 743
TOTALT: 393 3 252 4 131 6 456 6 823 7 660
Note 1: Økonomisk konsekvens av nye oppgaver målt etter økning i basisrammen til helseforetakene. 

Note 2: Økonomisk konsekvens av nye oppgaver målt etter kostnader til oppgavene basert på regnskapene til 
helseforetakene. 

Kilde: Samdata nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 (for årene 2003-2007) og St. prp. nr. 1 (2007-2008) samt 
årsrapporter med noter fra de regionale helseforetakene for 2008 (for 2008) 

Bevilgninger knyttet til nye oppgaver (og videreføring av disse) framkommer ikke 
nødvendigvis direkte av de årlige stortingsproposisjonene som viser bevilgningene til 
spesialisthelsetjenesten. For årene 2003 til 2007 har Sintef (Samdata) utarbeidet en 
oversikt over bevilgninger/kostnader knyttet til nye oppgaver (ingen nye oppgaver i 
2002). Vi har benyttet tallene fra denne oversikten i våre analyser. For 2008 har vi 
benyttet bevilgningstall fra stortingsproposisjonen for midler til opptrenings-
institusjoner, to nye legemidler samt pasientskadeerstatning. For behandlings-
hjelpemidler, utenlandsbehandling/pasientbro, private laboratorie- og røntgeninstitutt og 
TNF-hemmere har vi videreført det samme beløpet som i 2007. For kostnader til 
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rusbehandling og pasienttransport har vi summert kostnader fra regnskapene for 2008 
fra helseregionene. 

Som vi ser, er det samlede økonomiske omfanget av nye oppgaver i 2008 om lag 7,7 
milliarder kroner. Dette betyr at tilskuddene i 2008 må være 7,7 milliarder kroner 
høyere enn i 2002 for å dekke de nye oppgavene som er pålagt helseforetakene siden 
sykehusreformen. Når vi skal vurdere den reelle økningen i ressurstilgangen i helsefore-
takene må vi derfor korrigere for økte bevilgninger/kostnader som følge av nye opp-
gaver (det vil si 7,7 mrd. kroner). 

3.3 Lønn, pensjon og pris på vare- og tjenesteinnsats 
Helseforetakene benytter arbeidskraft samt ulike varer og tjenester i produksjonen av 
helsetjenester. I tillegg benyttes bygninger, teknisk utstyr og andre kapitalgjenstander. 
Vi kommer nærmere tilbake til dette i avsnitt 3.5.2. 

Prisene på innstasfaktorene endrer seg over tid. Med lønns- og prisstigning vil 
kostnadene for innsatsfaktorene øke selv om ikke bruken av innsatsfaktorene øker. Over 
tid koster det dermed mer for helseforetakene å anskaffe det samme nivået på innsats-
faktorene. Vi må korrigere for dette i tilskuddene til helseforetakene for å finne et 
utrykk for reell vekst i tilskuddene. Nedenfor ser vi nærmere på prisen på arbeidskraft 
(lønn og pensjoner) og pris på vare- og tjenesteinnsats. 

3.3.1 Lønnsvekst 
For å korrigere for lønnsvekst må vi finne et utrykk for lønnsveksten. Det finnes ulike 
kilder som kan benyttes. 

SSBs lønnsstatistikk for helseforetak (Statistisk sentralbyrå) 

SSB utarbeider statistikk over lønn for ulike yrkesgrupper i helseforetakene. Stati-
stikken dekker alle ansatte i helseforetakene innenfor somatikk og psykiatri. Statistikken 
(med sitt nåværende omfang) finnes for årene 2001-2008. Statistikken er basert på 
innrapporteringer fra helseforetakene. Fra og med 2004 innrapporterte helseforetakene 
sine data elektronisk til SSB. Tidligere ble dataene innsamlet av henholdsvis KS og 
Spekter (NAVO). 

SSB ber om opplysninger om brutto månedslønn, som omfatter avtalt lønn, uregel-
messige tillegg og bonus utenom eventuell overtidsgodtgjørelse. Kun kontante godt-
gjørelser er med. Dataene samles inn én gang per år: 1. oktober. Avtalt lønn måles på 
tellingstidspunktet, mens uregelmessige tillegg og overtid er beregnet som et gjennom-
snitt per måned for perioden fra 1. januar til tellingstidspunktet.  

Tabell 3.3 viser vekst i lønn basert på denne statistikken. Vi ser at i perioden 2002-2008 
økte månedslønnen for alle grupper under ett med 31,9 prosent. I denne perioden var det 
sterkest vekst i månedslønnen til sykepleiere/spesialsykepleiere og svakest for legene 
ifølge SSBs statistikk.10 Veksten i legenes lønninger lå lavere enn gjennomsnittet i 
helseforetakene sett under ett i begge periodene som er med i tabellen.  

                                                 
10  Vekst i lønningene vil normalt være følsomme for start- og sluttår som benyttes. Dette kan gi ulike utslag for 

ulike yrkesgrupper.  
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Tabell 3.3 Lønn per månedsverk i helseforetak, ekskl. overtidsgodtgjørelse. 
Prosentvis endring i perioden 

 2002-2007 2002-2008 
Alle ansatte 25,3 31,9 
Herav:   
 - Leger 24,8 26,4 
 - Sykepleiere og spesialsykepleiere 25,5 32,7 
 - Andre ansatte 24,0 32,3 

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Econ Pöyry 

Lønnstall fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten - Spekter 

Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten (BUS) gjengir i sin årlige rapport tall for 
gjennomsnittlig månedslønn i helseforetakene. Spekter er kilde for disse dataene. I 
statistikken gis tall for gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, jf. 
Tabell 3.4. I tabellen er tall for alle yrkesgrupper gitt for perioden 2002-2007, og for alle 
ansatte og leger for perioden 2002-200811.  

Tabell 3.4 Lønn per månedsverk i helseforetak, ekskl. overtidsgodtgjørelse. 
Prosentvis endring i perioden 

 2002-2007 2002-2008 
Alle ansatte 26,5 35,7 
Herav   
 - Leger 28,9 35,1 
 - Sykepleiere 20,1  
 - Spesialsykepleiere 21,7  
 - Hjelpepleiere 18,9  
 - Annet pasientrettet personale 22,4  
 - Adm./teknisk 26,9  

Kilde: BUS, Spekter og Econ Pöyry 

Tallene fra BUS og Spekter avviker fra SSBs lønnstatistikk. De to kildene måler lønnen 
på ulike tidspunkt, og dessuten er primærkildene for de to statistikkene ikke identiske. 
Dette vil kunne gi betydelige avvik i den målte lønnsveksten på kort sikt. Men dersom 
sammenligninger av lønnsveksten gjøres over lengre tidsperioder, blir avvikene normalt 
mindre. Ser vi på lønnsveksten i årene fra 2002 til 2007, er avviket i lønnsveksten 
mellom de to kildene for alle ansatte forholdsvis beskjedent; 25,3 prosent i SSBs 
statistikk og 26,5 prosent ifølge Spekters tall. Også for legene er avviket i lønnsveksten 
mellom de to kildene moderat i årene 2002 til 2007. Imidlertid lå lønnsveksten for 
legene høyere enn for gjennomsnittet helseforetakene i perioden 2002-2007 ifølge 
Spekters tall, mens den lå lavere i SSBs tall.  

Inkluderer også tall for 2008 i sammenligningen for alle yrkesgrupper, blir avviket 
imidlertid større mellom de to kildene, som følge av at lønnsveksten fra 2007 til 2008 

                                                 
11  Vi har ikke hatt tilgang til tilstrekkelig tallgrunnlag til å beregne lønnsveksten fram til og med 2008 for de andre 

yrkesgruppene.  
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ifølge SSBs statistikk lå klart lavere enn veksten i lønnstallene vi har fått fra Spekter. 
Avviket kan skyldes de forholdene vi har påpekt over; ulike måletidspunkt og ulike 
primærkilder.  

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene 

Teknisk beregningsutvalg for inntekstoppgjørene utarbeider anslag for lønnsveksten for 
ulike grupper i forbindelse med lønnsoppgjørene, jf. Tabell 3.5. Normalt utarbeides det 
kun anslag for helseforetakene under ett, det vil si at det normalt ikke gis lønnstall for 
ulike yrkesgrupper i helseforetakene. 

Vi ser av Tabell 3.5 at veksten i lønn per årsverk (+23,8 prosent) lå noe lavere enn 
månedslønnsveksten i Tabell 3.4 (+26,5 prosent) for alle ansatte i helseforetakene i 
perioden 2002-2007 under ett. Tabell 3.5 viser dessuten at veksten i lønn per årsverk i 
helseforetakene lå noe høyere enn veksten i lønn per årsverk for alle lønnstakere i 
Norge. Inkluderes også 2008 i sammenligningen, er avviket noe større. 

Tabell 3.5 Lønn per årsverk. Prosentvis endring i perioden 

 2002-2007 2002-2008 
Helseforetakene 23,8 31,9 
Gjennomsnitt for alle lønnstakere i Norge 22,6 29,9 

Kilde: Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene 

Dersom vi sammenholder lønnsveksten rapportert fra Teknisk beregningsutvalg for alle 
grupper med legenes månedslønnvekst, tyder tallene på at lønnsveksten for legene lå litt 
høyere enn gjennomsnittet for alle lønnstakere i Norge i perioden 2002-2007. Ser vi på 
perioden fra 2002 og frem til og med 2008, kan tallene fra de to kildene (TBU og SSB) 
tyde på at lønnsveksten for legene lå noe lavere enn lønnsveksten for alle lønnstakere i 
Norge sett under ett. Imidlertid kan tallene fra Spekter (fram til 2008) antyde enn høyere 
lønnsvekst for legene.  

Konklusjoner 

Samlet sett tyder denne gjennomgangen på at lønnsveksten i helseforetakene har ligget 
litt høyere enn for andre grupper i perioden fra 2002 til 2008. De ulike statistiske 
kildene tyder samlet sett på at legenes lønnsvekst ikke har ligget høyere enn for andre 
yrkesgrupper i helseforetakene i denne perioden. Men som gjennomgangen over har 
vist, gir våre forskjellige kilder for lønnsutviklingen ikke entydig informasjon om 
lønnsveksten for de ulike yrkesgruppene i helseforetakene. 

I våre analyser, der vi korrigerer budsjettveksten for lønns- og prisvekst, har vi valgt å 
benytte tall som er publisert av Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene 
(TBU). Ifølge utvalget har lønningene i helseforetakene økt med 31,9 prosent fra 2002 
til 2008. 

3.3.2 Pensjonskostnader 
Pensjonskostnadene i helseforetakene er sterkt stigende. I 2002 var de om lag 3,2 
milliarder kroner. I 2007 var kostnadene økt med 5,0 milliarder kroner til 8,2 milliarder 
kroner. I 2008 og 2009 steg og vil kostnadene stige ytterligere og ventelig nå 9,4 
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milliarder kroner i 2009, jf. Tabell 3.6. Dette er altså nesten tredobling i løpet av bare 7 
år. 

Økningen i 2007 og 2008 skyldtes endringer i bokføringsreglene for fremtidige 
pensjonsytelser og ikke endringer i pensjonspremiene som helseforetakene løpende 
betaler. Dette betyr at de økte pensjonskostnadene påvirker det regnskapsmessige 
resultatet, men ikke den løpende likviditeten til foretakene. Imidlertid har også 
pensjonspremiene økt. Stortinget har delvis kompensert foretakene i ettertid for økte 
pensjonskostnader gjennom økte bevilgninger for å dekke likviditetsbehovet til økte 
pensjonspremier.  

Tabell 3.6 Pensjonskostnader i helseforetakene. Millioner kroner 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Pensjonskostnader 3.200 3.700 3.900 4.100 5.000 8.200 8.774 9.388 
Kilde: Teknisk bergningsutvalg for spesialisthelsetjenesten og Helse- og omsorgsdepartementet. 

Økte pensjonskostnader og etter hvert økte pensjonspremier, binder opp en andel av 
inntektene. Det innebærer at det blir mindre midler til å øke den løpende aktiviteten. 
Ved beregninger av den reelle veksten i tilskuddene fram til 2008 må det korrigeres for 
dette. 

3.3.3 Prisvekst på vare- og tjenesteinnsats 
Helseforetakene kjøper inn en rekke varer og tjenester som brukes i driften av syke-
husene og annen virksomhet som helseforetakene har ansvar for. Samlet lå vare-
kostnadene, kjøp av helsetjenester og andre driftskostnader på om lag 32,5 milliarder 
kroner i 2008 basert på regnskapene til de regionale helseforetakene, jf. Tabell 2.2. Den 
tilsvarende kostnaden var om lag 18,9 milliarder kroner i 2002. Når det gjelder kjøp av 
helsetjenester må vi foreta en korrigering i omfanget før vi kan justere for prisvekst. Vi 
kommer tilbake til dette under. Først ser vi på priskorrigering på varekostnader og andre 
driftskostnader. 

Prisvekst på varekostnad og andre driftskostnader 

For å finne den reelle veksten i ressurstilgangen må det som nevnt korrigeres for pris-
stigningen på vare- og tjenesteinnsatsen. Det finnes imidlertid ikke egne prisindekser for 
dette i offisiell statistikk. For å anslå prisstigningen på vare- og tjenesteinnsatsen har vi 
benyttet to ulike kilder: 

1. Prisindeks for produktinnsats (vareinnsats) i næringen helse- og sosialtjenester i 
nasjonalregnskapet 

2. Sammensetning av ulike lønns- og prisindekser, vesentlig delindekser i 
konsumprisindeksen (KPI).  
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1. Prisindeks for produktinnsats i helse- og sosialtjenester fra nasjonalregnskapet 

Næringen helse- og sosialtjenester omfatter mer enn helseforetakene, blant annet 
kommunale helse- og sosialtjenester, andre statlige og private virksomheter innenfor 
helse- og sosialområdet. På usikkert grunnlag kan helseforetakenes andel av samlet 
produksjon i sektoren anslås til om lag 40 prosent.12 Det betyr at veksten i prisene på 
vareinnsats i helseforetakene kan avvike betydelig fra prisveksten for vareinnsatsen i 
sektoren sett under ett.  

Ifølge SSB steg prisene på vareinnsats i denne sektoren med 15,5 prosent i perioden fra 
2002 til 2008. 

2. Sammensetning av ulike lønns- og prisindekser  

Her har vi brukt ulike delindekser fra konsumprisindeksen og prisindekser fra nasjonal-
regnskapet for å lage et anslag på prisutviklingen på ulike varer og tjenester i perioden 
vi analyserer. Tabell 3.7 viser resultatene ved denne tilnærmingsmåten. Samlet anslås 
prisstigningen ved denne metoden til 14,5 prosent. Dette gir med andre ord noe lavere 
prisvekst enn målt ved prisindeksen for produktinnsats i næringen helse- og sosial-
tjenester.  

Tabell 3.7 Anslått prisstigning på vare- og tjenesteinnsats i helseforetakene 

 

Kostnader 
i 2007  

Andel av sum 
kostnader i alt. 

Prosent 

Prisstigning 
2002-2008 

Prosent 

Benyttet pris-
indeks 

Andre driftskostnader:     
Transport og reise 1 717 9,1 17,3 KPI – transport 
Lokaler og energi 1 550 8,3 24,4 KPI – husleie 
Maskiner mv 403 2,1 11,8 KPI i alt 
Fremmede tjenester 1 699 9,1 26,4 Lønn, for.tj.yt 
Rep og vedlikehold 2 018 10,7 40,0 Prisindeks BA 
Lisenser og patenter 192 1,0 11,8 KPI i alt 
Øvrige driftskostnader 2 003 10,7 11,8 KPI i alt 
Sum 9 582 51,0 23,3  
   
Annen varekostnad:   

Medisinsk 
forbruksmateriell 7 046 37,5 3,4 

KPI - legemidler, 
helseartikler, 
briller mv. 

Andre varekostnader 2 143 11,4 11,8 KPI i alt 
Sum 9 189 49,0 5,4  
   
Sum i alt 18 771 100,0 14,5  
Kilde: Statistisk sentralbyrå og Econ Pöyry 

                                                 
12  Basert på samlet produksjonsverdi i sektoren på 208,9 milliarder kroner i 2007, mens helseforetakenes samlede 

driftskostnader var om lag 40 prosent av dette; 90,6 milliarder kroner i samme år.  
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3. Konklusjon: Prisvekst brukt i våre analyser 

I våre analyser der vi korrigerer ressurstilgangen for prisstigningen mellom 2002 og 
2008, har vi for varekostnader og andre driftskostnader valgt en prisvekst som ligger 
midt mellom de to kildene vi her har redegjort for, altså 15 prosent. Usikkerheten om 
den faktiske prisutviklingen er betydelig. Det betyr at i den beregnede økningen i den 
reelle ressurstilgangen som gjøres nedenfor, også er beheftet med tilsvarende usikker-
het. 

Korrigering av levering av helsetjenester mellom helseregionene  

Helseforetakene kjøper helsetjenester av hverandre og av private institusjoner. For kjøp 
mellom helseforetakene i ulike helseregioner framstår kjøpet som en kostnad for den 
kjøpende regionen og en inntekt hos den leverende regionen. Vi kaller slike inter-
regionale leveranser for internleveranser. Internleveransene mellom helseregionene 
bidrar til å blåse opp både inntektssiden og kostnadssiden i regnskapene. Når vi setter 
sammen regnskapene for alle regionene vil ressursene telle dobbelt. For å få et riktig 
uttrykk for nivået på inntekter og kostnader bør vi dermed korrigere for disse intern-
leveransene. Vårt utgangspunkt er at vi skal oppnå et riktig uttrykk for kostnadsposten 
kjøp av helsetjenester før vi foretar en korrigering for prisvekst på denne kostnads-
komponenten.  

Regnskapene fra de regionale helseforetakene fordeler ikke kjøp av helsetjenester på 
ulike typer kjøp gjennom alle årene vi analysere. Statistisk sentralbyrå har statistikk som 
viser spesialisthelsetjenestens kjøp av helsetjenester fra 2002 til 2007 (ikke 2008 i 
skrivende stund), jf. Tabell 3.8. 

Tabell 3.8 Kjøp av helsetjenester 2002-2007. Millioner kroner (løpende priser) 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kjøp av offentlige helsetjenester 2 207 1 508 2 442 3 499 4 328 4 807
Kjøp av private helsetjenester 2 806 1 901 4 738 7 009 7 417 8 276
Kjøp av behandling i utlandet . . . 75 47 42
Diverse andre kjøp av helsetjenester . . . 1 039 1 851 1 587
Sum kjøp av helsetjenester 5 013 3 409 7 180 11 622 13 643 14 712
Andel kjøp av offentlige helsetjenester 44 % 44 % 34 % 30 % 32 % 33 %
Kilde: SSB og Econ Pöyry 

Som vi ser avviker sumtallene her fra regnskapstallene for kjøp av helsetjenester i 
Tabell 2.2. En av grunnene til dette kan være avvik mellom metoden for regnskaps-
føringen av kostnadene i årsregnskapene og den statistiske fordelingen. En annen grunn 
kan være at vi har estimert regnskapstall for kjøp av helsetjenester for noen av årene, jf. 
omtale i avsnitt 2.2. 

Posten kjøp av offentlige helsetjenester kan benyttes som et uttrykk for kjøp av helse-
tjenester mellom helseregionene (internleveransene). I tabellen har vi vist kjøp av 
offentlige helsetjenester som andel av sum kjøp av helsetjenester. Som vi ser var 
andelen i overkant av 40 prosent de to første årene etter sykehusreformen, mens det har 
vært i overkant av 30 prosent i årene etter dette. Vi benytter dette forholdstallet mellom 
kjøp av offentlige helsetjenester og sum kjøp av helsetjenester i SSBs statistikk som 
utgangspunkt for å korrigere for internleveranser mellom regionene. Vi benytter andelen 
i 2007 som et estimat på andelen i 2008 (det vil si 33 prosent). I praksis betyr dette at vi 
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reduserer omfanget av kjøp av helsetjenester med prosentsatsene angitt i Tabell 3.8 før 
vi foretar korrigering for prisvekst.  

Prisvekst på kjøp av helsetjenester 

For kjøp av helsetjenester har vi benyttet en prisindeks som er en veid sum av lønns- og 
prisindeksene som er brukt for å korrigere for henholdsvis lønnsvekst og prisvekst på 
varekostnader og andre driftskostnader som omtalt over. Det betyr at kjøp av helse-
tjenester korrigeres for pristigning med samme faktor som summen av lønnskostnadene, 
varekostnad og annen driftskostnad.  

3.4 Arbeidsgiveravgift 
I 2004 ble det gjennomført en omlegging i den norske ordningen med differensiert 
arbeidsgiveravgift. Omleggingen innebar lik sats (14,1 prosent) for hele landet, med 
unntak av for Nord-Troms og Finnmark, hvor nullsats ble videreført. Helseforetakene 
ble fra 2004 kompensert for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift med økning i 
basisrammen. I store trekk ble endringen fra 2004 reversert i 2007, og kompensasjonen 
for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift ble tilsvarende redusert. Den økonomiske 
betydningen av endringene i form av de årlige bevilgningene i basisrammen er vist i 
Tabell 3.9. 

Tabell 3.9 Økonomisk betydning av endring i arbeidsgiveravgift 2002-2008 

 Millioner kroner løpende priser 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Årlig bevilgning i basisramme 453 476 494 123 128
Kilde: Samdata nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten 2007 

Som vi ser er den samlede økonomiske betydningen nye endringer i arbeidsgiveravgift i 
2008 om lag 128 millioner kroner. Dersom vi sammenligner ressurstilgang i 2002 med 
ressurstilgang i 2008 vil derfor 128 millioner kroner av økningen kunne tilskrives 
endringer i arbeidsgiveravgift. Vi korrigerer for dette i beregningene av økt reell 
ressurstilgang, men beløpet er lite sammenlignet med totale budsjettstørrelser. 

3.5 Poster vi ikke korrigerer for 

3.5.1 Opptrappingsplanen for psykisk helse 
Opptrappingsplanen for psykisk helse startet i 1999. Planen innebar en gradvis opp-
trapping av tilbudet innenfor psykisk helsevern både i kommunene og i spesialisthelse-
tjenesten (helseforetakene). Både investeringene og driftsutgiftene skulle gradvis økes i 
planperioden. I 2002 overtok de statlige helseforetakene ansvaret for de oppgavene 
innen psykisk helsevern som fylkeskommunene tidligere hadde hatt ansvaret for. I 
perioden under opptrapping er det gitt øremerkede tilskudd til å dekke økte inve-
steringer og økt aktivitet. Dette er ikke nye oppgaver, men en opptrapping av 
eksisterende aktivitet som sykehusene allerede hadde ansvaret for når sykehusreformen 
trådte i kraft. Av denne grunn har vi valgt å la være å korrigere for dette, når vi skal 
analysere hvor mye av inntektene som er bundet opp til nye oppgaver. Ifølge 
oppstillinger i Helse- omsorgsdepartementets budsjett økte til øremerkede tilskuddene 
til opptrappingsplanen med om lag 2,1 milliarder kroner mellom 2002 og 2008.  
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3.5.2 ”Raskere tilbake” 
Midler knyttet til prosjektet ”Raskere tilbake” i 2002 og 2008 anser vi i denne sammen-
hengen som å være midler som dekker økt aktivitet i spesialisthelsetjenesten generelt, 
og vi korrigerer derfor ikke for dette.  

3.5.3 Avskrivninger 
For å ta hensyn til slitasje på bygninger og utstyr foretas det årlig avskrivninger på 
eiendelene. Regnskapsføring av kostnader til å dekke avskrivninger følger av 
regnskapsreglene som helseforetakene ble pålagt å følge etter sykehusreformen. Før 
reformen ble det kun ført kalkulatoriske avskrivninger, som ikke belastet resultatene, 
men kun var av orienterende art.  

De regionale helseforetakene får i utgangspunktet kompensert avskrivningskostnadene 
gjennom bevilgningene. Kompensasjonen har over årene imidlertid ikke vært 
tilstrekkelig til å dekke kostnadene. Uansett er det en del av bevilgningene til helse-
foretakene som er knyttet til avskrivningene, og som ikke innebærer reelle midler til 
aktivitet. I Tabell 3.10 har vi vist avskrivningskostnaden i helseforetakene i årene fra 
2002 til 2008. 

Tabell 3.10 Avskrivningskostnader 2002 - 2008 

 Millioner kroner løpende priser 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Avskrivninger 4.768 4.902 5.081 5.028 5.177 5.310 5.351 
Kilde: BUS 2008 for årene 2002 til 2007 og årsrapporter fra de regionale helseforetakene for 2008 

Avskrivningskostnadene utgjør mellom 4,7 og 5,4 mrd kroner i den aktuelle tids-
perioden. Avskrivningskostnadene var 583 millioner kroner høyere i 2008 enn de var i 
2002.  

I perioden fra 2002 til 2007 har de regionale helseforetakene fått bevilget midler til å 
dekke om lag 60 pst. av helseforetakenes avskrivningskostnader. I 2008 ble det gitt en 
ekstraordinær bevilgning på 1,67 milliarder kroner knyttet til avskrivningene. Samtidig 
ble kravet til resultat endret fra et negativt resultatkrav i 2007 (minus 1,4 milliarder 
kroner samlet for de regionale helseforetakene) til et krav om balanse i 2008.  

Avskrivninger er kostnader knyttet til bruk av kapitalgjenstander som bygninger og 
sykehusutstyr. Avskrivningskostnader er en del av de alminnelige driftskostnadene, og 
vi har derfor ikke korrigert for disse.  

3.5.4 Netto finansposter 
Vesentlig som følge av vedvarende driftsunderskudd i de regionale helseforetakene har 
netto finansposter utviklet seg negativt fra 2002 til 2008. Netto finansposter utgjorde 
(pluss) 495 millioner kroner i 2002, mens de i 2008 utgjorde minus 377 millioner 
kroner, dvs. en forverring på 872 millioner kroner i perioden.  
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Tabell 3.11 Netto finansposter for regionale helseforetak. Millioner kroner 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Endring 

2002-2008 
495 272 78 16 -55 -228 -377 -872 

Kilde: Årsrapporter fra de regionale helseforetakene, 2002 - 2008 

Årsakene til underskuddene og til forverringen i netto finansposter er flere. Under-
budsjettering av avskrivningskostnadene og pensjonskostnadene har bidratt til dette, 
men også at helseforetakene ikke har maktet å bringe driften nærmere balanse har 
trukket gjelden og rentekostnadene opp. Siden årsakssammenhengene er sammensatt, 
finner vi det ikke riktig å korrigere for økte netto finansposter i våre analyser.  

Dersom vi skulle ha foretatt en korreksjon for forverringen i netto finansposter, måtte vi 
ha sett det i sammenheng med korreksjonen vi har foretatt for opptrekksrentene i 
bevilgningene. Det ville ha betydd at maksimal korreksjon hadde vært 700 millioner 
kroner regnet i løpende priser. Regnet i faste priser utgjør forverringen om lag 20 
prosent av økningen i den reelle ressurstilgangen vi har beregnet, jf. kapittel 4. En 
”riktig” korreksjon vil være mindre enn dette.  
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4 Ressurser tilgjengelige for aktivitetsvekst 

4.1 Formålet og avgresning 
Bevilgningene til de regionale helseforetakene er utgangspunktet for aktiviteten i helse-
foretakene. Vårt formål i dette prosjektet er å belyse hvor stor del av bevilgningene 
siden sykehusreformen i 2002 som kan sies å være midler tilført som gir grunnlag for å 
øke aktiviteten i de oppgavene helseforetakene hadde ansvar for i 2002. Utgangspunktet 
vårt har vært økningen i bevilgningene til de regionale helseforetakene fra 2002 til 
2008.  

I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet har de regionale helseforetakene andre 
inntekter, vesentlig fra salg av helsetjenester, egenandeler ved poliklinisk virksomhet og 
fra apotekene som de eier. Disse inntektene er ikke berørt i våre analyser.  

4.2 Kort om metoden 
I kapittel 3 har vi gjennomgått metodene som er benyttet for å korrigere de statlige 
tilskuddene til de regionale helseforetakene for følgende forhold: 

• Tilførte budsjettmidler som ikke er knyttet til løpende aktivitet 

• Nye oppgaver 

• Lønns- og prisstigning og endringer i pensjonskostnader. 

• Endringer i arbeidsgiveravgift. 

Korreksjonene for lønns- og prisstigningen er foretatt med utgangpunkt i bemanningen 
og kjøp av varer og tjenester brukt som innsatsfaktorer i 2002. Vi har altså beregnet hva 
bemanningen og kjøpet av varer og tjenester i 2002 hadde kostet med lønns- og 
prisnivået i 2008. Denne metoden innebærer at vi ser bort fra økte lønnskostnader og 
økte utgifter til vareinnsats som følge av høyere bemanning og reell oppgang i bruk av 
varer og tjenester fra 2002 til 2008.  

4.3 Resultater 
Tabell 4.1 viser økningen i bevilgningene til de regionale helseforetakene mellom 2002 
og 2008 samt de beregnede korreksjonene.  
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Tabell 4.1 Reell vekst i bevilgninger13 2002-2008 etter korreksjoner. 
Milliarder kroner  

 2002 2008 
Økning i tilskudd. 

Beregnede korreksjoner 
Bevilgninger over statsbudsjettet  53,0 85,7 32,7 
Korreksjoner:    
 - Tilførte budsjettmidler 0,8 3,1 2,4 
 - Nye oppgaver 0 7,7 7,7 
 - Økte pensjonsutgifter 0 5,6 5,6 
 - Lønns- og prisvekst 0 12,4 12,4 
 - Arbeidsgiveravgift 0 0,1 0,1 
Sum korreksjoner   28,2 
Økning i bevilgninger minus korreksjoner   4,5 

Kilde: Econ Pöyry 

Som vi ser økte i bevilgningene14 til de regionale helseforetakene med 32,7 milliarder 
kroner fra 2002 til 2008 regnet i løpende priser. De ulike korreksjonene vi har foretatt, 
bidrar til å redusere hvor mye av denne økningen som kan betraktes som ressurser 
tilgjengelig for reell aktivitetsvekst i helseforetakene.  

Den største korreksjonen kommer som følge av prisvekst på vare- og tjenesteinnsats i 
helseforetakene og lønnsvekst. Om lag 12½ milliarder kroner av økte tilskudd går til å 
dekke pris- og lønnsvekst. Nye oppgaver representerer nesten 8 milliarder kroner av 
tilskuddsøkningen, mens økte pensjonsutgifter utgjør om lag 5½ milliard kroner. 
Oppgangen i arbeidsgiveravgiften er langt mer beskjeden i forhold til krav til økte 
bevilgninger. Samlet beløper korreksjonene seg til vel 28 milliarder kroner for årene 
2002-2008. 

Dette betyr at den reelle veksten mellom 2002 og 2008 i de samlede bevilgningene til 
oppgavene helseforetakene har hatt siden 2002, kan anslås til om lag 4,5 milliarder 
kroner15 under våre usikre forutsetninger. Dette svarer til en reell vekst på vel 1 prosent 
per år i forhold til bevilgningene i 2002.  

Vi gjentar at våre beregninger av korreksjonene er foretatt under en rekke usikre forut-
setninger, ikke minst om lønns- og prisstigningen og omfanget av nye oppgaver. 
Resultatene er således tilsvarende usikre.  

4.4 Konklusjoner 
For å ta hensyn til usikkerheten i beregningene, gis et intervallanslag for tilførselen av 
midler til de regionale helseforetakene over statsbudsjettet, som har gitt mulighet for økt 
reell aktivitet i oppgavene helseforetakene hadde ansvar for i 2002. På usikkert grunnlag 

                                                 
13  Se fotnote 8 for beskrivelse av hva bevilgningene omfatter. 
14  Se fotnote 5 for beskrivelse av hva bevilgningene omfatter. 
15  Regnet i 2008- priser. 
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anslås dette til 3½ - 5½ milliarder kroner.16 Isolert sett kan denne ressurstilgangen 
finansiere en aktivitetsvekst på i størrelsesorden ¾ til 1 ¼ prosent per år i gjennomsnitt 
over perioden fra 2002 til 2008, når en kun ser på de oppgavene helseforetakene hadde 
ansvar for i 2002.  

Veksten i ressurstilgangen omfatter også økte ressurser til opptrappingsplanen for 
psykisk helse. På basis av opplysninger i st. prp. 1 for Helse- og omsorgsdepartementet 
anslås økningen i de øremerkede tilskudd til psykisk helsevern til om lag 2,1 milliard 
kroner. Dette svarer til om lag 45 prosent av veksten i reell ressurstilførsel som vi har 
anslått over.  

Den faktiske økningen i aktiviteten vil avhenge av endringer i effektiviteten i helse-
foretakene. Mer effektiv bruk av ressursene vil naturligvis legge grunnlag for sterkere 
vekst i aktiviteten i helseforetakene enn den reelle veksten i bevilgningene alene gir rom 
for. Dessuten har bevilgningene som er gitt til nye oppgaver, og som vi her for vår 
formål har trukket ut, gitt grunnlag for ytterligere oppgang i aktiviteten. 

Det har ligget utenfor vårt mandat å vurdere aktiviteten og produktivitet i helse-
foretakene. Dette er i første rekke behandlet av SINTEF Helse i de årlige rapporter med 
nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten. Tallene er dessuten gjengitt og vurdert i 
rapportene fra Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten.17  

 

                                                 
16 Det er tatt utgangpunkt i et punktanslag på 4,5 milliarder kroner, jf. Tabell 4.1 og et intervall på pluss/minus 1 

milliard kroner.  
17  Norsk pasientregister utarbeider statistikk som dekker aktivitetsutviklingen i spesialisthelsetjenesten. Statistikken 

gir tall for ulike indikatorer som måler aktiviteten. Når disse indikatorene benyttes i analyser og beskrivelser, 
kreves det god kjennskap til indikatorene, men også kjennskap til blant annet strukturelle endringer i 
spesialisthelsetjenesten, endringer i definisjoner av aktivitetsindikatorene og endringer i statistikkinnhenting som 
kan påvirke utviklingen i indikatorene. Det krever derfor at disse brukes med forsiktighet og at det gis nød-
vendige forbehold. Med disse forbeholdene vil vi for sammenligningens skyld gi tall for utviklingen i et par 
viktige aktivitetsindikatorer i perioden 2002-2007 (det foreligger ikke for 2008 ennå); DRG-poeng og antall 
polikliniske konsultasjoner, begge innefor somatikk. Både antall DRG-poeng og antall polikliniske konsulta-
sjoner har i den nevnte perioden økt med 3,6 prosent per år.  
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