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1. Innledning 

Dette notatet diskuterer forhold av betydning for fordeling av ressurser mellom sykehusene i 
Namsos og Levanger. Det dekker to hovedtema: 

Gir ressursfordelingen mellom de to sykehusene grunnlag for lik dekning av befolkningens behov for 
tjenester? 

Er det forskjeller i kostnadsnivå og produktivitet mellom de to sykehusene? 

For å svare på disse to temaene går vi mer i dybden på følgende spørsmål knyttet til behov og 
forbruk: 

1. Er det forskjeller i behov for spesialisthelsetjenester mellom befolkningen i kommunene 
tilhørende Namsos sykehusområde og befolkningen i kommunene tilhørende Levanger 
sykehusområde? 

2. Er det forskjeller i bruk av spesialisthelsetjenester mellom befolkningen i kommunene 
tilhørende Namsos sykehusområde og befolkningen i kommunene tilhørende Levanger 
sykehusområde? 

3. Er det forskjeller i grad av behovsdekning for spesialisthelsetjenester mellom befolkningen i 
kommunene tilhørende Namsos sykehusområde og befolkningen i kommunene tilhørende 
Levanger sykehusområde? 

4. Hvordan fordeler bruken av helsetjenester seg mellom sykehusene i HNT, andre sykehus i 
HMN og private sykehus/spesialister? 

5. Er det sammenheng mellom bruk av spesialisthelsetjenester og kommunale forhold som for 
eksempel kapasitet i primærhelsetjenesten og reiseavstand til sykehus? 

Vi går videre mer i dybden på følgende spørsmål knyttet til kostnadsnivå/produktivitet: 

1. Hvordan er forholdet mellom faktisk og forventet kostnadsnivå i HNT, sammenliknet med 
andre helseforetak? 

2. Er det forskjeller mellom sykehusene i Namsos og Levanger i: 
- Lønnskostnad pr DRG-poeng 
- Liggetid for sammenliknbare pasientgrupper 

Det er i vurderingene av behov tatt høyde for eventuelle forskjeller i alderssammensetning og 
sosioøkonomi mellom befolkningen i de to sykehusområdene. I vurderingene av kostnadsnivå og 
produktivitet er det, så langt mulig, sett på pasientgrupper som behandles i begge helseforetakene. 
Der hvor det allikevel kan stilles spørsmål ved graden av sammenliknbarhet er dette kommentert 
særskilt. 

Notatet er bygd opp som følger: I avsnitt 2 gis en oversikt over og beskrivelse av de begrepene som 
blir benyttet. Forhold knyttet til behov og forbruk beskrives og diskuteres i avsnitt 3. I avsnitt 4 
diskuteres forhold knyttet til kostnadsnivå og produktivitet. Avsnitt 5 gir en oppsummerende 
diskusjon. 

Noatet er utarbeidet ved Regionalt senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) av Jon Magnussen. En 
lokal prosjektgruppe har gitt innspill til, og diskutert arbeidet undervegs, men er ikke ansvarlige for 
tekst og/eller vurderinger.  
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2. Begreper 
2.1 Behov 

Behov for helsetjenester vil avhenge av forhold som alder, sosioøkonomi, helserelaterte faktorer og 
forhold ved bostedet. Det er i forbindelse med utarbeiding av forslag til ny inntektsfordelingsmodell 
for de regionale helseforetakene (NOU 2019:24) beregnet indekser som beskriver relativt behov på 
regionalt nivå. Med utgangspunkt i samme datagrunnlag er her beregnet behovsindekser på 
kommune, sykehusområde og helseforetaksnivå for Helse Nord Trøndelag. Det er utarbeidet 
separate indekser for: 

- Somatikk 
- Psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (samlet) 
- Psykisk helsevern for barn og unge 

Når man skal vurdere forskjeller i behov mellom ulke områder (kommune, sykehusområde) vil dette 
i utgangspunktet avhenge av antall innbyggere. Jo flere innbyggere, jo høyere behov. Samtidig vil 
ikke alle innbyggere ha samme behov og det foretas derfor en justering basert på spesifikke kriterier, 
f.eks. alderssammensetning og sosioøkonomiske forhold.  

- Behovsindeks > 1 betyr at befolkningen i sykehusområdet har et beregnet behov som er 
høyere enn gjennomsnittet for befolkningen som helhet («Norge») 

- Behovsindeks = 1 betyr at befolkningen i sykehusområdet har et beregnet behov som er lik 
gjennomsnittet for befolkningen som helet («Norge) 

- Behovsindeks < 1 betyr at befolkningen i sykehusområdet har er beregnet behov som er 
lavere enn gjennomsnittet for befolkningen som helhet («Norge») 

 

2.2 Bruk av tjenester 

Bruk av tjenester er beregnet for kommune og sykehusområde. Det er beregnet samlet bruk av 
tjenester, med andre ord uavhengig av hvor behandlingen har funnet sted. Aktiviteten er beregnet 
på samme måte som i NOU 2019:24: 

- Somatiske tjenester: Sum DRG-poeng (se NOU 2019:24 vedlegg 1) 
- Psykisk helsevern for voksne og TSB: Vektede liggedøgn (se NOU 2019:24 vedlegg 2) 
- Psykisk helsevern for barn og unge: Vektede liggedøgn (se NOU 2019:24  vedlegg 3) 

Forbruksindeksene er beregnet som forbruk pr innbygger relativt til landsgjennomsnittet. Det er 
benyttet tall for 2016 og 2017, som var den mest oppdaterte informasjonen på det tidspunktet hvor 
NOU 2019:24 ble utarbeidet. 

- Forbruksindeks > 1 betyr at befolkningen i sykehusområdet har et forbruk av tjenester som 
er høyere enn gjennomsnittet for befolkningen som helhet («Norge») 

- Forbruksindeks = 1 betyr at befolkningen i sykehusområdet har et forbruk av tjenester som 
er lik gjennomsnittet for befolkningen som helet («Norge) 

- Forbruksindeks < 1 betyr at befolkningen i sykehusområdet har er forbruk av tjenester som 
er lavere enn gjennomsnittet for befolkningen som helhet («Norge») 
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2.3 Forholdet mellom behov og forbruk – behovsjustert forbruk 

Dersom (den relative) bruken av tjenester er høyere eller lavere enn hva (den relative) 
behovsindeksen skulle tilsi kan vi snakke om et antatt mer/mindreforbruk. Dette kan beregnes for 
sykehusområde som forholdet mellom forbruksindeksen og behovsindeksen. Dette gir et uttrykk for 
et «behovsjustert forbruk».  

- Behovsjustert forbruk > 1 betyr at befolkningen i sykehusområdet har et merforbruk av 
tjenester i forhold til antatt behov 

- Behovsjustert forbruk = 1 betyr at befolkningen i sykehusområdet har et forbruk av 
helsetjenester som er i tråd med antatt behov 

- Behovsjustert forbruk < 1 betyr at befolkningen i sykehusområdet har et mindreforbruk av 
tjenester i forhold til antatt behov. 

Det skal understrekes at et både forbruks- og behovsindekser tar utgangspunkt i et nasjonalt (og av 
og til lokalt) gjennomsnitt. Det er ikke mulig å konkludere ut fra disse om nivået på forbruket er «for 
høyt» eller «for lavt». Begrepene mer- og mindreforbruk er i forhold til et gjennomsnitt, ikke i 
forhold til absolutt behov for tjenester. Forskjellene i behovsjustert forbruk sier dermed først og 
fremst noe om forskjellene mellom de to områdene. 

2.4 Kostnadsnivå og produktivitet 

Produktivitet betegner forholdet mellom aktivitet og ressursbruk (eks: pasienter pr årsverk, 
pasienter pr krone e.l.), mens effektivitet betegner forholdet mellom faktisk og høyest mulige 
produktivitet. I spesialisthelsetjenesten har man i mange år presentert årlige oversikter over 
kostnadsnivået målt som kostnad/DRG-poeng, som vil være et mål på produktivitet, men ikke 
nødvendigvis et mål på effektivitet. Produktivitetsforskjeller mellom sykehus kan komme som følge 
av: 

- Faste kostnader knyttet til bygninger, utstyr og/eller personell, f.eks. som en følge av 
akuttberedskap. 

- Forskjeller i kostnader knyttet til pasientbehandling knyttet til forskjeller i f.eks. avstand til 
sykehus som gjør at poliklinisk eller dagbehandling ikke er praktisk mulig. 

- Forskjeller i kostnader knyttet til pasientbehandling som skyldes ulikt omfang av forsknings- 
og/eller utdanningsaktivitet. 

- Forskjeller i lønnskostnader knyttet til regionale arbeidsmarkedsforskjeller. Disse kan gi seg 
utslag i forskjeller i bruk av vikarer og innleie, men også generelle forskjeller i lønnsnivå. 

- Forskjeller i kapasitet og/eller kompetanse i primærhelsetjenesten kan gi forskjeller i 
pasientsammensetning og i liggetid. 

- Forskjell i funksjonssammensetning kan gi forskjeller i organisasjonens kompleksitet og 
dermed forskjeller i kostnader knyttet til pasientbehandling. 

Generelt vil vi ønske å bruke betegnelsen effektivitetsforskjeller om forskjeller et sykehus kan gjøre 
noe med. Det vil imidlertid kunne være en gråsone mellom hvor stor del av kostnadsforskjellene som 
kan forklares gjennom (uforskyldte) produktivitetsforskjeller og (selvforskyldte) 
effektivitetsforskjeller.  

2.5 Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for analyser av behov og forbruk er identisk med datagrunnlaget for N0U 2019:24, 
og dekker årene 2016 og 2017. Datagrunnlaget for analyser av kostnader og liggetid er framskaffet 
av Helse Nord Trøndelag, og dekker årene 2016-2018. Det rimelig å anta at analysene gir et rimelig 
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presist bilde også av situasjonen slik den er i 2020, men det kan ikke kategorisk utelukkes at det kan 
ha skjedd betydelige endringer i forbruksmønster og/eller behandlingsformer. Dette vil sykehusene 
ha det beste grunnlaget for å vurdere. 

3. Resultater – forbruk vs behov 
3.1 Sykehusområde 

Figurene 1-3 viser behovs og forbruksindekser på sykehusområdenivå for somatikk, psykisk 
helsevern for voksne/TSB og psykisk helsevern for barn og unge 

Figur 1: Behovs- og forbruksindekser – somatikk  

 

Fra Figur 1 ser vi: 

- Forventet behov for somatiske tjenester i HNT ligger 8,5 % over landsgjennomsnittet, mens 
forbruket ligger 16,6 % høyere. Behovsjustert forbruket er dermed 7,5 % høyere enn hva det 
forventede behovet skulle tilsi. 

- Befolkningen i Namsos sykehusområde har et høyere forventet behov enn befolkningen i 
Levanger sykehusområde. 

- Forbruket i Namsos sykehusområde er høyere, i forholdet til behovet, enn i Levanger 
sykehusområde. Dersom vi tolker et forbruk over forventet behov som et «merforbruk» av 
tjenester er dette dermed betydelig større i Namsos sykehusområde.  

Fra figur 2 (under)  ser vi: 

- Forventet behov for psykisk helsevern for voksne og TSB i HNT ligger 2,2 % over 
landsgjennomsnittet, mens forbruket ligger 22,6 % lavere. Det samlede forbruket er dermed 
betydelig lavere enn hva det forventede behovet skulle tilsi. 

- Det er små forskjeller mellom befolkningen i Namsos og Levanger  sykehusområde både i 
forhold til anslått behov og faktisk forbruk.  

 

 

 

 

1,137
1,063 1,085

1,301

1,108 1,1661,145
1,043 1,075

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

Namsos Levanger HNT

Behov Forbruk Behovsjustert forbruk



 6 

Figur 2: Behovs- og forbruksindekser – psykisk helsevern for voksne og TSB  

 

Figur 3: Behovs- og forbruksindekser – psykisk helsevern for barn og unge  

 

Fra figur 3 ser vi: 

- Forventet behov for psykisk helsevern for barn og unge i HNT ligger 6,0 % over 
landsgjennomsnittet, mens forbruket ligger 16,1 % lavere. Det samlede forbruket er dermed 
betydelig lavere enn hva det forventede behovet skulle tilsi. 

- Befolkningen i Namsos sykehusområde har et høyere forventet behov enn befolkningen i 
Levanger sykehusområde. 

- Forbruket i Namsos sykehusområde er lavere enn i Levanger sykehusområde. Dersom vi 
tolker et forbruk lavere enn forventet behov som et «mindreforbruk» av tjenester er dette 
dermed betydelig lavere i Namsos sykehusområde.  
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3.2  Hvor skjer bruken av tjenester? 

Forbruksindeksen er beregnet for befolkningen i sykehusområdene uavhengig av hvor behandlingen 
har foregått. Dety betyr at fordelingen av forbruket av tjenester mellom de to sykehusområdene 
ikke nødvendigvis vil samsvare med fordelinger av ressurser mellom de to sykehusene. I dette 
avsnittet ser vi nærmere på hvor pasientene de to sykehusområdene blir behandlet, og viser 
spesifikt  fordelingen av forbruk mellom: 

- Helse Nord Trøndelag 
- Andre helseforetak i HMN – (i praksis vil dette være St Olavs hospital) 
- Private sykehus og spesialister 
- Andre helseforetak utenfor HMN 

Vi presenterer forbruk pr 1000 innbygger og avgrenser oss til somatiske tjenester. 

Figurene 4a og b viser forbruk somatiske tjenester for befolkningen i de to sykehusområdene i 
absolutte tall og i andeler. 

Figur 4a: Fordeling av forbruk – somatikk, absolutte tall (DRG poeng pr 1000 innbyggere) 

  

Figur 4b: Fordeling av forbruk – somatikk, prosent 
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Vi ser: 

- Befolkningen i kommunene tilhørende sykehuset i Levanger har en større andel av sin bruk 
av tjenester hos private og ved St Olav 

- For HNT samlet behandles vel 6 av 10 pasienter (justert for DRG) ved eget foretak. Private 
aktører står for 11,7 % av aktiviteten. 

 

3.2.1 Nærmere om bruk av private 

Det er større bruk av private hos befolkningen tilhørende Levanger sykehus enn hos befolkningen 
tilhørende Namsos sykehus. Tabell 1 viser de 25 største gruppene (målt i antall pasienter) som ble 
behandlet hos private levernadører i 2019. Disse omfatter om lag 80 % av pasientene og omlag 60 % 
av DRG-poengene.  

Tabell 1: De 25 største gruppenne beghdlet hos private aktører. 2019 

DRG Levanger Namsos 
908E Poliklinisk konsultasjon vedr tendinitt, myositt og bursitt 639 124 
903C Poliklinisk konsultasjon vedr søvnapne 313 25 
908A Pol kons vedr brudd, dislokasjon eller bløtdelsskade i 
armer, ben eller bekken 246 49 
862O Poliklinisk rehabilitering 277  
908O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre sykdommer i 
bevegelsesapparatet 234 37 
222O Annen operasjon på kne eller legg, dagkirurgisk 
behandling 182 46 
803R Diagnostisk intervensjon ved søvnapné 192 20 
908B Poliklinisk konsultasjon vedrørende artrose 165 44 
710O Koloskopi 184 18 
711O Poliklinisk endoskopi av øvre magetarmkanal 190 5 
224Q Operasjon på humerus/albue/underarm ekskl 
skulderprotese og bruddbehandling, dagkirurgisk behandling 152 29 
903O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i øre-
nese-hals 128 13 
718O Endoskopi av nedre urinveier 111 24 
912O Poliklinisk konsultasjon vedr andre sykdommer i mannlige 
kjønnsorganer 104 10 
998O Grupperettet pasientopplæring 109  
905E Poliklinisk konsultasjon vedrørende sykdom i perifere 
blodkar 95 8 
119O Inngrep for åreknuter, dagkirurgisk behandling 91 9 
227O Bløtdelsoperasjoner ITAD, dagkirurgisk behandling 81 17 
901C Poliklinisk konsultasjon vedr sykdom i perifere nerver 88 8 
903A Poliklinisk konsultasjon vedr betennelsestilstander i ØNH-
regionen 90 2 
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901E Annen poliklinisk konsultasjon vedr smerterelaterte 
tilstander 71 19 
908F Poliklinisk konsultasjon vedr lidelser og skader i rygg og 
nakke 79 2 
902O Poliklinisk konsultasjon vedrørende andre 
øyesykdommer 68 11 
6O Operasjoner ved karpaltunnelsyndrom, 
dagkirurgiskbehandling 69 8 
225O Operasjoner på ankel og fot, dagkirugisk behandling 62 8 

 

For flere av disse gruppene er det et betydelige forskjeller mellom de to sykehusområdene. Dette 
kan skyldes at man har ulik arbeidsdeling mellom offentlig og privat, men også at man utnytter en 
tilgjengelig privat kapasitet. Eksempelvis er det 11 (!) ganger så mange pasienter knyttet til Levanger 
som utredes/behandles for søvnapne enn hva tilfellet er for pasienter knyttet til Namsos. Vi finner 
ingen aktivitet for denne pasientgruppen ved sykehuset i Namsos, slik at det her ikke er snakk om 
ulik organisering. Det samme bildet er ventelig tilstede også for flere av de andre pasientgruppene. 

3.2.2 Nærmere om bruk av DMS 

Innenfor somatiske tjenester skjer altså en betydelig andel av aktiviten for befolkningen i 
opptaktsomtådet til Helse Nord-Trøndelag i sykeshus utenfor foretaket. Dette har økonomiske 
konsekvenser i form at et internt gjestepasientoppgjør og potensielt også gjennom lavere utnytting 
av kapasiteten ved egne sykehus. Til en viss grad vil dette dreie seg om regionsykehuspasienter, og 
reflektere funksjonsfordelingen innen Helse Midt Norge. Under ordningen med fritt behandlingsvalg 
står også befolkningen fritt til å velge andre sykehus enn de i Levanger og Namsos. Det kan allikevel 
være nyttig for helseforetaket å se nærmere på hvilke typer pasienter det er som behandles utenfor 
HNT og om det er tiltak som kan føre til at en høyere andel av pasientene behandles innen 
helseforetaket. 

Vi kan ikke se bort fra at noe av forskjellen i bruk av somatiske tjenester mellom befolkningen 
knyttet til Namsos og befolkningen knyttet til Levanger kan skyldes ulik bruk av distriktsmedisinske 
sentra på Stjørdal og i Steinkjer. I 2019 var det omlag 1000 pasienter med omlag 6 500 liggedøgn le 
skrevet ut fra sykehuset på Levanger til disse to DMS-ene. Om man antar en beleggsprosent på 85 % 
betyr dette et forbruk for pasienter fra kommuner tilhørende sykehuset på Levanger på mellom 20 
og 25 senger. 

Det er ikke mulig å knytte DRG-informasjon til aktiviteten ved DMSene. Dette er altså pasienter som 
er skrevet ut fra sykehuset på Levanger, og dermed er pasienter som tilbringer siste del av 
«sykehusoppholdet» ved DMS. I så fall vil aktiviteten i form av DRG-poeng delvis være regnet inn i 
våre analyser. Bruken av DMS vil dermed i større grad påvirke ressursbruken i sykehusene enn 
forbruket, og vil også ha betydning for sammenlikning av liggetid (se under).  

Samtidig er dette en betydelig aktivitet. Sengekapasiteten ved sykehuset på levanger er 287 
døgnsenger. De (anslagsvis) 20-25 ekstra sengene som kan benyttes på de to distriktsmedisinske 
sentraene utgjør 7-8 % av dette sengetallet.  

3.3 Forholdet mellom forbruk og kapasitet i primærhelsetjenesten 

Bruk av spesialisthelsetjenester kan ikke sees uavhengig av kapasitet i primærhelsetjenesten. Det er 
imidlertid ikke uten videre gitt i hvilken grad og på hvilken måte de to påvirker hverandre. Høy 
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kapasitet i primærhelsetjenesten kan gi høyt forbruk av spesialisthelsetjenester (tjenestene er 
komplementære), men det er også mulig å tenke seg at de gir et lavere forbruk av 
spesialisthelsetjenester (tjenestene er substituerbare). 

For kommunene som hører til Namsos og Levanger sykehusområde er innhentet data om: 

- Kostnader til pleie og omsorgstjenester i kommunene. 
- Antall plasser i kommunal helse- og omsorg pr innbygger 81 år og eldre. Dette omfatter 

sykehjem, aldershjem, barnebolig, avlastningsbolig og eventuelle private institusjoner. 
- Reisetid i timer for befolkningen i kommunen til nærmeste akuttsykehus. 

Sammenhengen mellom kommunale variable og forbruk av (behov for tjenester er kun vurdert ved 
bivariat korrelasjon, og ved å se på grafiske plot av disse forholdene. Det avtegner seg i liten grad 
noe mønster mellom kommunal kapasitet og forbruk/behov for sykehustjenester innen somatikk.  

- Det er en positiv, men ikke veldig sterk, sammenheng mellom kommunal kapasitet 
(kostnader og plasser) og behovet for tjenester 

- Det er en positiv, men ikke veldig sterk, sammenheng mellom kommunal kapasitet 
(kostnader og plasser) og forbruket tjenester 

- Det er ingen sammenheng mellom kommunal kapasitet (kostnader og plasser) og 
behovsjustert forbruk av tjenester 

Reisetid til sykehus vil vanligvis antas å ha en negativ sammenheng med forbruk. (Høyere forbruk jo 
nærmere man bor). Det er også en viss, men ikke sterk, bivariat sammenheng for kommunene nord i 
Trøndelag, men ingen sammenheng mellom behovsjustert forbruk og reisetid til sykehus. 

Det understrekes at dette kun er enkle bivarate sammengenger, men det er ikke mulig å se npe 
mønster i data som tyder på at «merforbruk» systematisk kan forklares med lavere kommunal 
kapasitet eller avstand til sykehus. Det kan allikevel ikke utelukkes at det for enkelte kommuner vil 
kunne være en slik sammenheng for noen av tjenesteområdene. 

4. Resultater – kostnadsnivå og produktivitet 
4.1 HNT i forhold til øvrige helseforetak 

Dersom man skal sammenlikne Helse Nord Trøndelag med andre HF bør dette ideelt sett være 
helseforetak med omlag samme størrelse, struktur og pasientsammensetning. Det er ikke uten 
videre lett å finne slike helseforetak. Alternativet som velges her er å beregne et forventet 
kostnadsnivå for HNT og så sammenlikne dette med tilsvarende forventet kostnadsnivå for andre 
helseforetak. Vi gjør dette ved å benytte samme tilnærming som i NOU 2019:24. Her justeres faktisk 
kostnadsnivå (kostnad pr DRG-poeng) for antatte kostnadsulemper knyttet til struktur 
(bosettingsmønster, beredskap, funksjonsfordeling), utdanning og forskningsaktivitet. Forskjeller i de 
forventede kostnadsnivået som dermed framkommer vil til en viss grad kunne tilskrives forskjeller i 
effektivitet. Vi kan allikevel ikke utelukke at det er lokale forhold som ikke fanges opp i denne typen 
analyser, så resultatene må tolkes med en viss varsomhet. 

Analysene (tabell 2) viser at kostnadsnivået ved HNT ligger 2,4 % høyere enn hva som forventes ut 
fra modellberegningene. Dersom avvikene kun gis en tolkning som effektivitet innebærer dette at 
HNT ligger blant de nederste helseforetakene. 
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Tabell 2: Forholdet mellom faktisk kostnadsnivå og «forventet» kostnadsnivå basert på analysene i 
NOU 2019:24 

Østfold 1,059 
Nordland 1,051 
St Olavs 1,051 
Helgeland 1,048 
Lovisenberg 1,028 
Nord-Trøndelag 1,024 
UNN 1,023 
Ahus 1,020 
Haraldsplass 1,008 
OUS 1,000 
Sørlandet 0,991 
Møre og Romsdal 0,984 
Fonna 0,982 
Vestre Viken 0,980 
Innlandet 0,976 
Diakonhjemmet 0,975 
Finnmark 0,975 
Førde 0,972 
Telemark 0,971 
Bergen 0,968 
Vestfold 0,959 
Stavanger 0,953 

 

Denne type sammenlikninger må tolkes med betydelig varsomhet. Modellen benyttet i NOU 2019:24 
forklarer i stor grad de forskjellene vi observerer mellom helseforetak. Det vil allikevel være forhold 
som ikke fanges opp i slike modeller, og forskjellen mellom faktisk og forventet kostnadsnivå kan 
ikke uten videre tolkes som forskjeller i effektivitet. Det vil generelt være vanskelig å finne andre 
helseforetak i Norge som direkte kan sammenliknes med HNT. Forskjeller i størrelse, geografi, 
funksjonsfordeling o.l. vil bidra til at alle sykehus vil ha noen dimensjoner som er «unike», og som 
dermed kan forklare observerte forskjeller. 

4.2 Lønnskostnad pr DRG-poeng i Namsos og Levanger 

En sammenlikning av kostnad pr DRG-poeng sier noe om forskjeller i ressursbruk etter at vi 
korrigerer for forskjeller i pasientsammensetning. Slike kostnadsforskjeller kan være resultat av: 

- Forskjeller i faste kostnader, f.eks. knyttet til beredskap 
- Forskjeller i lønnsnivå, f.eks. knyttet til innleie og/eller turnover 
- Forskjeller i pasientsammensetning som ikke fanges opp av DRG-systemet, f.eks. knyttet til 

ulik reisetid eller til en avklart arbeidsdeling mellom sykehusene 
- Kostnader knyttet til andre lovpålagte oppgaver som forskning og utdanning 
- Forskjeller i effektivitet 

Vi har beregnet lønnskostnader på avdelingsnivå  pr DRG-poeng for somatiske tjenester (figur 5). 
Pensjonskostnader, arbeidsgiveravgift og felleskostnader er holdt utenfor. Figur 5 viser lønnskostnad 
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pr DRG-poeng for sykehusene i Namsos og på Levanger for årene 2017-2018 i forhold til 
gjennomsnittet for helseforetaket som helhet. Data er hentet fra SAP, lønnkostnad definert som art 
5 fratrukket pensjonskostnadetr. Det er ikke korrigert for lønns- og prisstigning mellom de to årene.  

Figur 5- Lønnskostnad pr DRG-poeng Levanger og Namsos – 2017-18 

 

 

Lønnskostnad pr DRG-poeng er noe høyere på Namsos for både medisinsk og kirurgisk avdeling. Det 
er også noe forskjell mellom de to årene, men det er altså ikke korrigert for lønns- og prisvekst. Merk 
at forskjeller i lønnskostnad pr DRG kan skyldes forskjeller i bemanning og/eller forskjeller i lønnsnivå. 
Vi ser i neste avsnitt på forskjeller i lønnsnivå. 

4.3 Lønnsforskjeller mellom Namsos og Levanger 
 

Basert på lønnstall for 2019 har vi sammenliknet bruttolønn for noen større stillingskategorier. 
Bruttolønn. Vil være regaluativlønn pluss tillegg. Sammenlikningen viser: 

- Leger i spesialisering (LIS) ved sykehuset i Namsos har i gjennomnsitt en bruttolønn omlag 
11,2 % høyere enn LIS-leger på Levanger. I all hovedasak skyldes dette forskjeller i tillegg 
knyttet til vakt og ubekvem arbeidstid. 

- Overleger ¨ ved sykehuset i Namsos har i gjennomnsitt en bruttolønn omlag 6,6 % høyere 
enn overleger på Levanger. I all hovedasak skyldes dette forskjeller i tillegg knyttet til vakt og 
ubekvem arbeidstid. 

- Sykepleiere ved de to sykehusene har omlag samme lønnsnivå, i gjennomsnitt er bruttolønn 
ved sykehuset i Namsos 0,5 % lavere enn ved sykehuset på Levanger. 

- Spesialsykepleiere ved sykehuset i Namsos har i gjennomnsitt en bruttolønn omlag 1,3 % 
høyere enn spesialsykepleiereleger på Levanger. I all hovedasak skyldes dette forskjeller i 
tillegg knyttet til vakt og ubekvem arbeidstid. 

For de store yrkesgruppene er det dermed primært for leger det er markante forskjeller i bruttolønn. 
Disse er knyttet til vakt og ubekvem arbeidstid. En forklaring kan være at det i Namsos er færre leger 
å dele vaktbelastningen på, og dette gir dermed høyere lønnskostnad pr årsverk, men også 
tilsvarende høyere arbeidsbelastning.  
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4.4 Liggetid i Namsos og på Levanger 

En sammenlikning av liggetiden ved de to sykehusene må ta hensyn til at det vil være forskjeller i 
pasientsammensetningen. Vi må derfor sammenlikne liggetid for «like» pasientgrupper. Vi gjør dette 
ved å ta utgangspunkt i DRG-systemet. Følgende prosedyre benyttes: 

Først beregnes gjennomsnittlig liggetid for alle pasienter innen en DRG for hele HNT (LOSHNT). 
Deretter beregnes tilsvarende liggetid for pasienter behandled på Levanger (LOSL) og i Namsos 
(LOSN). Avvik fra gjennomsnittlig liggetid blir da: 

LOSL/ LOSHNT for Levanger og LOSN/ LOSHNT  for Namsos 

For å se om det er noe mønster har vi valgt ut de 25 største DRG-ene i Helse Nord-Trøndelag. Det 
innebærer at vi beregnet et avvik fra gjennomnsittlig liggetid i HNT for hvert av sykehusene som den 
vektede summen av avvik for de 25 største DRG-ene. Vektingen betyr at avvik i store pasientgrupper 
teller mer enn avvik i små pasientgrupper.  

Vi beregner et samlet mål på forskjeller i liggetid ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig liggetid pr 
DRG i HNT. Et mål på gjennomsnittlig antall liggedager vil da være antall pasienter i hver DRG 
multiplisert med gjennomsnittlig liggetid. Dette summeres så over de 25 største DRGene. Forholdet 
mellom faktisk og gjennomsnittlig antall liggedager vil da gi et mål på avvik i liggetid korrigert for 
pasientsammensetning. Vi benytter data fra perioden 2016-2018.  

Tabell 3. Avvik fra gjennomsnittlig liggetid i HNT – 25 største DRG-er 

 2016 2017 2018 
Levanger 0,968 0,985 0,978 
Namsos 1,059 1,029 1,042 
HNT 1 1 1 

 

Det er (for de 25 største DRG-ene samlet) gjennomgående høyere liggetid på Namsos enn på 
Levanger. Liggetiden, justert for pasientsammensetning, i disse tre årene er henholdsvis 9.4, 4.6 og 
6.5 % høyere i Namsos enn på Levanger. 

Det er imidlertid store variasjoner mellom de ulike DRG-ene. Figurene under viser tre grupper hvor 
liggetiden er høyere i Levanger og tre grupper hvor liggetiden er høyere på Namsos.  
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Figur 6 a-c) Tre grupper med høyere liggetid på Levanger 
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Figur 7 a-c) Tre grupper med høyere liggetid på Namsos 

 

  

  

 

4.5 Liggetidsforskjeller etter type pasienter 

Vi har sett på liggetidsforskjeller innen tre grupper pasienter: 
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- Ortopediske pasienter 
- Andre kirurgiske pasienter 

For alle tre gruppene er har vi avgrenset dette mot pasienter som behandles ved begge sykehusene. 
I første steg ser vi på konsekvensen av forskjeller i liggetid for pasienter innen samme DRG. Det er 
ikke systematisk slik at liggetiden er lenger på ett av sykehusene.  

Det er utfordrende å trekke konklusjoner om forskjeller i effektivitet ut fra en slik sammenlikning. 
For noen grupper er det betydelige forskjeller i liggetid mellom sykehusene, og disse slår også ut på 
de aggregerte tallene.  

Noen eksempler: 

DRG 415: Op ved sykdommer i HDG 18 

Her er det i 2018 og 2019 til sammen 11 pasienter på Levanger og én i Namsos. Gjennomsnittlig 
liggetid på Levanger er ca 15 dager, på Namsos hadde den ene pasienten en liggetid på 4 dager. Det 
er lite trolig at dette har noen sammenheng med effektivitet. 

DRG 113: Amputasjon av underekstr eksl tå ved sirk svikt 

Her er det i 2018 og 2019 henholdsvis behandlet 11 og 14 pasienter på Levanger og i Namsos. 
Liggetiden på Levanger er 28,4 dager, mens den er 13,7 dager i Namsos. Uten å gå dypere inn i 
pasientmaterialet er det vanskelig å si noe om hva denne forskjellen skyldes.  

DRG 20: Infeksjoner i nervesystemet eksl viral meningitt 

Her er det i 2018 og 2019 henholdsvis behandlet 10 og 12 pasienter på Levanger og i Namsos. 
Gjennomsnittlig liggetid på Levanger er 24 dager, mens den er 5,8 dager på Namsos. Også er det 
vanskelig å si noe om årsakene til forskjeller uten å gå dypere inn i materialet. 

 Vi har allikevel beregnet tilsvarende forhold mellom faktisk og «forventet» liggetid  for disse tre 
områdene. Her er data fra 2018 og 2019. 

Tabell 4: Avvik fra gjennomsnittlig liggetid etter fagområde – 2018-19 

 
Levanger Namsos 

Medisin 0,990 1,018 

Kirurgi 0,974 1,050 

Ortopedi 1,046 0,908 

Samlet 0,990 1,018 

 

For fagområdene medisin og kirurgi er liggetiden justert for pasientsammensetning høyere i Namsos 
enn på Levanger. For ortopedi er bildet det motsatte. Samlet er liggetid justert for 
pasientsammensetning høyere i Namsos, men forskjellen er mindre enn når vi kun ser på de 25 
største gruppene (tabell 4). 
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4.6 Sammenheng mellom bruk av DMS og liggetid ved sykehusene 

Det er altså omlag 1000 pasienter som behandles ved de distriktsmedisinske sentrene 
Værnesregionen og Steinkjer. Omlag 80 % av disse kommer fra sykehuset Levanger, de resterende 
fra sykehuset i Namsos. Dette vil være pasienter som, uten tilgang til DMS, ville hatt lenger opphold 
ved sykehusene. Vi har ikke informasjon om hvilke DRG-er disse tilhører, og kan dermed ikke direkte 
justere tallene i tabellene 2 og 3 for bruk av DMS. For allikevel å gi et anslag på hvordan bruk av 
DMS-ene påvirker liggetiden ved de to sykehusene er følgende tilnærming benyttet. 

Det er beregnet gjennomsnittlig liggetid pr opphold ved henholdsvis medisinsk, kirurgisk og 
ortopedisk avdeling for de to sykehusene. Deretter er det beregnet gjennomsnittlig liggetid inkludert 
liggedagene ved de distriktsmedisinske sentrene. Vi har her benyttet opphold og ikke DRG-poeng, 
siden det ikke er mulig å knytte DRG til pasientene på DMS. Tallene vil derfor ikke være direkte 
sammenliknbare med de DRG-justerte forskjellene over.  

Figur 8: Ligetid med og uten bruk av DMS. Pr opphold. 2019 

 

Dersom vi inkluderer liggetiden ved DMS i liggetiden ved Levanger sykehus, men uten å endre antall 
opphold, øker liggetiden på Levanger med nesten en halv dag. Det skal understrekes at disse 
forskjellene, selv om de er samlet for avdelingene, er til dels følsomme for utslag som følge av 
enkeltgrupper. På samme måte som sammenlikningene av liggetid i avsnittene over, gir det primært 
et grunnlag for å gå næmere inn i eventuelle forklaringer på de observerte forskjellene. 
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- 54 sykepleieårsverk (anestesi, intensiv, operasjon) 
- 9 radiografiårsverk 
- 18 bioingeniørårsverk 
- 3 årsverk renholdere 

Samlet utgjør dette 106 årsverk. I tillegg kommer kostnader knyttet til bakvakt for legegruppen. Et 
samlet kostnadsanslag indikerer en årskostnad på omlag 90 millioner kroner for å drifte en slik 
enhet. Samtidig vil en nødvendig bemanning 24/7/365 innebære at det forventes å være ledig 
kapasitet på dagtid. 

Det er forskjeller i befolkningsgrunnlaget for sykehusene i Namsos og på Levanger. 
Befolkningsgrunnlaget for sykehuset på Levanger er omlag 100 000, mens tilsvarende for sykehuset 
for Namsos er omlag 50 000. Vi kan dermed (veldig grovt) illustrere mulige konsekvenser av 
kostnadsforskjeller knyttet til akuttberedskap på følgende måte: 

Anta (urealistisk) at ressursbruken knyttet til traumenheten kun benyttes til akuttpasienter. Se 
videre bort fra forskjellene i behovsindeksene mellom de to sykehusene. Dersom behovet for 
akuttbehandling er så stort i Levanger at det akkurat dekker de 106 årsverkene vil det ikke være 
ekstrakostnader knyttet til traumeenheten her. Siden befolkningen knyttet til sykehuset i Namsos er 
det halve vil, grovt regnet, halvparten av årsverkene være uutnyttet. Det gir en merkostnad på 45 
millioner kroner. 

Det er to forhold som gjør at dette tallet må antas å være for stort. For det første vil det ventelig 
også være reelle merkostnader knyttet til beredskap ved sykehuset på Levanger, for det andre vil 
ledig kapasitet til en viss grad kunne benyttes på andre typer pasienter. Dermed blir 45 millioner et 
(urealistisk) øvre anslag. 

Det er imidlertid naturlig å anta at samme beredskap i Namsos og Levanger vil gi høyere 
kostnadsnivå på sykehuset i Namsos. Forskjellene i lønnskostnad for leger alene (avsn 4.3) anslås å gi 
en årlig merkostnad for sykehuset Namsos på i overkant av 8 millioner kroner. 

5. Oppsummering  

Basert på tallgjennomgangen i dette notatet kan vi konkludere: 

- I forhold til anslått (relativt) behov for somatiske tjenester var det i 2016-17 en høyere bruk 
av tjenester i HNT enn i landet genetelt. Forbruket var særlig høyere i kommunene som 
hører til Namsos sykehus enn i kommunene som hører til Levanger sykehus.  

- I forhold til anslått (relativt) behov for tjenester innen psykisk helsevern for voksne og TSB 
var det i 2016-17 et betydelig lavere forbruk av tjenester i HNT enn i landet for øvrig. Det er 
små forskjeller mellom de to sykehusområdene.  

- I forhold til anslått (relativt) behov for tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge  
var det i 2016-17 et betydelig mindre forbruk av tjenester i HNT. Behovsjustert forbruk er 
særlig lavere i Namsos sykehusområde enn i Levanger sykehusområde. 

- Det er ikke klare tegn på at det høyere forbruket i Namsos sykehusområde kan forklares ved 
forhold knyttet til kapasitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, heller ikke med 
reiseavstand til sykehus. 

- Det er forskjeller mellom de to sykehusområdene i bruk av private, med et betydelig høyere 
forbruk hos befolkningen tilhørende Levanger sykehus. 

- Helse Nord Trøndelag har et kostnadsnivå innenfor somatiske tjenester som er høyere enn 
det modellberegninger tilsier. Dette skal ikke nødvendigvis tolkes om lavere effektivitet. 
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- Lønnskostnader ved pasientbehandling av sammenliknbare pasienter er høyere ved 
sykehuset i Namsos enn ved sykehuset på Levanger.  

- Lønnsnivået for leger er høyere ved sykehuset i Namsos. Dette kan knyttes til forskjeller i 
tillegg for vakt og ubekvem arbeidstid.  

- Det anslås å være høyere kostnader knyttet til beredskap ved sykehuset i Namsos.  
- Liggetiden for sammenliknbare pasienter er jevnt over lenger ved sykehuset i Namsos, men 

det er store forskjeller mellom enkelte pasientgrupper. Det er også pasientgrupper hvor 
liggetiden er betydelig lenger på sykehuset ipåLevanger. Tar man hensyn til bruk av 
distriktsmedisinske sentra øker liggetiden på Levanger.  

 

5.1 Vurderinger 

Korrigert for (forventet) behov har befolkningen tilhørende Namsos sykehus et høyere forbruk enn 
befolkningen tilhørende Levanger sykehus. Dette reflekteres også i et høyt forbruk av tjenester ved 
sykehuset i Namsos. Det synes ikke som om forskjellene i bruk av tjenester uten videre kan forklares 
med forskjeller i geografi eller kommunal kapasitet. Selv om faktisk forbruk ikke behøver 
representere noe «merforbruk» kan store forskjeller i bruk av tjenester være i strid med en 
målsetting om et likeverdig tjenestetilbud.  Virkemidler for å jevne ut forskjellene bør vurderes. 

Det er forskjeller i bruk av private spesialister og sykehus. En gjennomgang av dette med sikte på å 
vurdere hva slags pasientgrupper dette i hovedsak dreier seg om bør vurderes.  

De forskjellene som observeres i lønnskostnader pr DRG-poeng kan skyldes flere forhold: 

- Faste kostnader knyttet til beredskap 
- Lokale arbeidsmarkedsforskjeller 
- Forskjeller i produktivitet 

Her har vi mindre grunnlag for å trekke klare konklusjoner. Det er særlig vanskelig å vurdere 
merkostnader knyttet til akuttberedskap uten a) å ha en klar formening om hva dette medfører av 
behov for stillinger og vaktplaner, b) i hvilken grad kapasiteten er ubenyttet. Dersom det er slik at 
nødvendig beredskap i Namsos ellers ville gitt ledig kapasitet, kan det heller ikke utelukkes at deler 
av «merforbruket» kan være en indikasjon på at denne kapasitet utnyttes. Det bør vurderes en 
gjennomgang av avdelingsvis bemanning og kapasitet opp mot hva som vurderes som nødvendige 
nivå. Særlig bør man vurderede ressursbehovet knyttet til at det vil være høyere 
beredskapskostnader ved sykehuset i Namsos. 

Det ser ut til å være gjennomgående lengre liggetid ved sykehuset i Namsos, også når vi korrigerer 
for pasientsammensetning. Bryter vi de aggregerte tallene ned til enkeltgrupper framkommer det 
imidlertid at det er store variasjoner mellom DRG-er. Dette gjør at man bør være forsiktig å trekke 
for klare konklusjoner på grunnlag av disse. Bildet blir også annerledes dersom man inkluderer alle 
liggedager ved DMS. Det er vanskelig å trekke konklusjoner rundt årsaken til liggetidsforskjeller bare 
ved å se på data. Det anbefales en faglig vurdering av forskjeller i liggetid mellom større DRG-er. Her 
bør også en vurdering av bruken av DMS inngå. 

 

 

 


