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Sammendrag 

Helsedirektoratet har pålagt alle norske sykehus å rapportere kostnad per pasient, KPP, fra 

2017. Formålet med rapporteringen har vært å forbedre kvaliteten på beregning av 

kostnadsindekser til DRG-systemet i Norge. Den første rapporteringen ble gjort for somatiske 

sykehus og ordningen er senere utvidet til å gjelde også deler av psykiatrien. 

Den etablerte beregningen av KPP skal slik den er definert først og fremst gi en viss 

styringsverdi på overordnet nivå. Med overordnet nivå menes nasjonalt og regionalt (macro). 

Samtidig gir beregning av KPP muligheter til å vurdere økonomisk lønnsomhet i 

pasientbehandlingen på foretak og sykehusnivå (micro). Økonomiske beregninger på sykehus 

og divisjonsnivå kan gi muligheter til å vurdere om virksomheten utnytter sine ressurser mest 

mulig optimalt.  

Denne oppgaven fokuserer på å vurdere om den nasjonale metoden for KPP beregning, som i 

stor grad benyttes av norske sykehus, gir et korrekt bilde av KPP. Om beregningene følger 

teorien om tidsdrevet aktivitetsbasert kostnadskalkyle (TDABC), og om beregningen som 

gjennomføres på det enkelte sykehus er egnet til å sammenligne kostnadsnivået per diagnose 

gruppe på tvers av sykehus. 

Studien viser at beregningen av kostnad per pasient etter nasjonal modell er nærmere en 

aktivitetsbasert kostnadskalkyle (ABC) enn en tidsdrevet kalkyle (TDABC). Beregningen og 

fordelingen av kostnader følger til dels teorien om TDABC, men nasjonal modell avviker 

spesielt på ett punkt. TDABC forutsetter at tiden brukt på pasientbehandling beregnes separat 

fra tiden brukt til andre aktiviteter. Når kostnad per tidsenhet beregnes fordeles kun kostnader 

relatert til tid benyttet på pasientbehandling til pasienten. Resultatet av dette er at det også 

fordeles kostnader til andre aktiviteter enn pasientbehandling. Dette gir muligheter for å 

vurdere om sykehusets ressurser utnyttes til de formål de er ment å dekke. Den eksisterende 

kalkuleringsmodellen fordeler alle kostnader til pasienten enten de er relevante eller ikke. En 

slik fordeling kan gi for høye kostnader på pasientbehandling, som igjen kan gi feil grunnlag 

for beslutninger om ressursbruk og fordeling. 

Studien viser også at utvalgte sykehus i stor grad benytter nasjonal føring for beregning av 

KPP. Det er kun mindre tilpasninger som er gjort på foretaksnivå i forhold til føringene i 

nasjonal modell. Dette skulle dermed gi grunnlag for sammenligning av kostnadsnivå på tvers 
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av sykehus. Det er imidlertid betydelige forskjeller i organiseringen spesielt av 

støttefunksjoner i ulike sykehusforetak. Ulik organisering vil påvirke fordelingen av 

kostnader fra stab og støttefunksjoner fordi det benyttes ulike fordelingsnøkler på ulike 

områder. Det er derfor usikkert om sammenligning for eksempel av KPP per DRG på tvers av 

sykehus gir grunnlag for å konkludere med varierende grad av kostnadseffektivitet. 
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn for utredningen 

Helseforetak er komplekse organisasjoner med mange ansatte. Økonomien i helseforetakene 

er under stadig press. Den medisinske og medisinsktekniske utviklingen bidrar til økte 

muligheter for behandling, livskvalitet og forlengelse av livet. Befolkningens forventninger 

og krav til hva helseforetakene skal levere enten til seg selv eller pårørende øker. Samtidig er 

veksten i ressurser til helsevesenet begrenset og myndighetene stiller krav til effektivisering. 

Organisering, teknologi og systemer for kvalitetskontroll og oppfølging bidrar til 

økonomistyringen i et foretak. Helseforetak er arbeidsintensive virksomheter, og ressursbruk 

og styring av ressursene påvirkes i stor grad av de ansatte som deltar i pasientbehandlingen og 

deres ledere.  

Selv om den medisinske utviklingen og den teknologiske utviklingen går raskt styres de fleste 

helseforetak fortsatt etter tradisjonelle budsjetter som er koblet til pasientvolum og eller antall 

ansatte. Det har i liten grad vært fokusert på hvilken kostnad som oppstår ved behandlingen 

av den enkelte pasient eller pasientgruppe. Årsaken til dette er nok både at det har vært 

begrenset tilgang til datasystemer for å fordele kostnader, men også at det ikke har vært ansett 

som god kutyme å fokusere på hva den enkelte pasient koster. 

Sykehuset Innlandet HF er, basert på kostnadsindeksene i SAMDATA, et av landets mest 

kostnadseffektive sykehus til tross for en utfordrende struktur. SAMDATA rapporten viser 

imidlertid kun status på sykehus eller helseforetaksnivå. Den viser for eksempel ikke 

effektiviteten av behandlingen på ulike pasientgrupper. 

Sykehusets økonomiske resultat er redusert de siste årene, og risikoen for et negativt resultat 

er økende. Som følge av dette har sykehusets ledelse plukket ut analyse av pasientforløp som 

et område som kan gi bedre ressursutnyttelse og bedre økonomi. For å forstå økonomien i et 

pasientforløp tilknyttet en eller flere diagnosegrupper,  er det behov for kunnskap om 

kostnadene som oppstår i behandlingen og som kan knyttes til den enkelte pasient eller 

pasientgruppe.  

I foretaksprotokollen for Helse- og omsorgsdepartementet fra 7. januar 2014 uttales følgende: 

«Bedre og mer presis informasjon om KPP vil være et viktig verktøy for å analysere praksis 

og kvalitet for styring på ulike nivåer i helsetjenesten, og for sammenligning mellom ulike 

organisatoriske enheter. Målsettingen er at KPP skal være implementert som gjennomgående 

kvalitets- og styringsverktøy for alle helseforetak innen 01. januar 2017.»  

KPP betyr her kostnad per pasient. 

Implementeringsstrategien for KPP i Helse Sør-Øst RHF ble utarbeidet høsten 2014. Den har 

følgende tre trinn: 
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Figur 1 

 

Nivå A tilsvarer det minimumskrav som er satt i oppdragsdokumentet til helseforetakene og 

som skulle oppfylles innen 1.januar 2017. Dette kravet gjelder for alle helseforetak i Helse 

Sør-Øst. Den vedtatte strategien i Helse Sør-Øst er videre at helseforetakene på sikt skal nå 

Nivå C, men det er ikke satt noen tidsfrist for dette.  

SI HF besluttet i ledermøte 20. oktober 2015 at foretaket skulle starte med å utarbeide en 

KPP-modell på nivå A. Modellen kan deretter utvikles til nivå B og C. 
  

Beregning av kostnad per pasient gjennomføres ved at kostnader fordeles på den enkelte 

pasient basert på valgte fordelingsnøkler. Fordelingsnøklene skal være basert på drivere som 

er en årsak til at kostnaden oppstår. Modellen for KPP i Sykehuset Innlandet har tatt 

utgangspunkt i den nasjonale spesifikasjonen for KPP-modellering fra 2012 

(Helsedirektoratet, 2012). Det er også valgt fordelingsnøkler basert på egne analyser og 

vurderinger. 

Innenfor sykehusdrift ser både myndigheter og tilbydere av helsetjenester etter måter å 

registrere og fordele kostnader på som kan gi informasjonsgrunnlag til prosessforbedring og 

møte forventningen om kostnadskontroll. Tidligere forsøk på å utvikle systemer for fordeling 

av kostnader på helsetjenester, slik som ABC, har vist seg å være utfordrende. En årsak er at 

det er for ressurskrevende i store og komplekse organisasjoner. ABC ble først introdusert 

innenfor helsetjenester og sykehus i USA på begynnelsen av 1990 tallet. Det viste seg at ABC 

hadde større nytte enn tradisjonelle metoder for kostnadsfordeling, men metoden stilte store 

krav til resurser og investeringer. Dette førte igjen til at systemene som ble utviklet ofte kun 

ble delvis utviklet og ufullstendige. Etter at ABC metoden nådde sin topp på midten av 90 

tallet viser det seg at det var behov for å finne fram til et system som hadde en større balanse 

mellom nytte og bruk av ressurser (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 2017, s 755). 

Nivå A  

KPP leveranse og 
en viss 
styringsverdi 

Nivå B 

KPP gir økt verdi 
som 
styringsverktøy, 
brukes i sentrale 
prosesser i 
helseforetaket 

Nivå C 

KPP har verdi 
som 
gjennomgående 
styrings- og 
kvalitetsverktøy, 
blant annet 
gjennom kobling 
til 
kvalitetsregistre, 
pasientforløp 
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TDABC (Time Driven Activity Based Costing) ble presentert av Kaplan og Anderson 

(Kaplan og Anderson, 2007) som en modifisert versjon av ABC som søkte å finne denne 

balansen. TDABC har til en viss grad hatt suksess innenfor produksjonsindustrien og service 

industrien. TDABC prioriterer nøyaktighet fremfor presisjon, «omtrent rett fremfor nøyaktig 

galt». Nøyaktighet betyr hvor nære kostnadsestimatet er faktisk kostnad, mens presisjon betyr 

antall desimaler man inkluderer i estimatet. 

I Nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering 2012 (Helsedirektoratet, 2012, s 3) er formålet 

med å definere en nasjonal spesifikasjon for beregning av kostnader på pasientnivå i 

spesialisthelsetjenesten å: 

- Tilby en nasjonal mal for bygging av KPP-modeller som kan gjøre det enklere for 

helseforetakene å komme i gang, og bidra til at KPP-modeller tas i bruk for 

virksomhetsstyring i helseforetak og regionale foretak. 

- Sikre lik praksis i beregningen av behandlingskostnader på tvers av helseforetak. 

Likhet er en forutsetning for at KPP-modeller i helseforetakene resulterer i nasjonalt 

sammenlignbare data. 

- Legge til rette for at kostnadsvektene i ISF-ordningen kan beregnes med grunnlag i 

KPP-data. 

Formålet med denne oppgaven er å gjennomgå metoden for innføring av KPP og de 

fordelingsnøklene som Sykehuset Innlandet HF har valgt å benytte i sin KPP modell. 

Metoden og fordelingsnøklene vurderes mot teori, og om fordelingsnøklene gir en korrekt 

fordeling av ressursbruk ned til pasient. Oppgaven vurderer også i hvilken grad KPP modellen 

gir et godt grunnlag for sammenligning av pasientkostnader mellom sykehus.  

Fordelingen av kostnader bygger på den nasjonale spesifikasjonen for KPP-modellering av 

2012 (Helsedirektoratet, 2012, s7) som bygger på grunnprinsippene i Time Driven Activity 

Based Costing eller TDABC-kalkulasjon som det ofte omtales. Denne utredningen begrenses 

til å analysere fordelingsnøkler og metode i KPP modellen for somatisk virksomhet. 

1.2 Problemstilling 

Hovedproblemstillingen for denne utredningen er å belyse om KPP modellen for Sykehuset 

Innlandet HF viser den korrekte kostnaden per pasient og gir et tilstrekkelig grunnlag for 

kostnadssammenligning mellom helseforetak. Vi kan splitte hovedproblemstillingen opp i tre 

underspørsmål: 

 Gir de valgte fordelingsnøklene i Sykehuset Innlandet HF sin KPP modell den 

korrekte sammenhengen mellom ressursbruk og pasientbehandling? 

 Gir KPP modellen et korrekt grunnlag for beregning av kostnad per pasient? 

 Kan KPP data for ulike sykehus brukes til benchmarking av ressursbruk mellom 

sykehus? 
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Valg og bruk av fordelingsnøkler og ligninger for beregning av ressursbruk er avgjørende for 

hvordan kostnaden for behandling av den enkelte pasient og pasientgruppe blir beregnet. Det 

er svært viktig at fordelingen og beregningen gjennomføres basert på en metode som gjør at 

fagpersonell som deltar i pasientbehandlingen er enig i sammenhengen mellom 

pasientbehandling og ressursbruk. Et eksempel på dette er hvor store tidsressurser av 

helsearbeidernes tid som fordeles til pasientbehandling. Fordeler vi 100 % av tidsressursene 

til pasientbehandling vil kostnaden til pasientbehandling med stor sannsynlighet 

overestimeres fordi helsearbeidere også bruker tid til pauser, faglig oppdatering, øvelser og 

lignende. 

Hvis det skal være meningsfullt å sammenligne kostnadsdata på tvers av sykehusforetak må 

metodikken for fordeling av kostnader være relativt lik.  

For å besvare spørsmålene i problemstillingen vil jeg sammenligne Sykehuset Innlandet sin 

KPP modell, sykehuset sine fordelingsnøkler og beregninger med teori om TDABC. 

Sammenligningen med andre sykehusforetak vil gjennomføres ved å studere nasjonale 

spesifikasjoner og å innhente opplysninger om fordelingsnøkler og beregningsmetodikk fra 

noen utvalgte sykehus. Dette for å vurdere om datagrunnlaget fra andre sykehus egner seg til 

benchmarking og sammenligning av kostnadsnivå. 

1.3 Utredningens struktur 

Kapittel 2 presenterer og evaluerer metoden for kostnadsfordeling basert på TDABC (1).  

Kapittel 3 presenterer teori om TDABC og teori knyttet til implementering av TDABC i 

helseforetak. 

Kapittel 4 vurderer KPP modellen i Sykehuset Innlandet HF og fordelingsmetodikk 

sammenlignet med teori og metode presentert i kapittel 3. I tillegg sammenlignes 

fordelingsnøkler i Sykehuset Innlandet sin KPP modell med fordelingsnøkler/metodikk 

innhentet fra andre sykehusforetak. 

Kapittel 5 viser resultatet av vurderingen av fordelingsnøkler og sammenligningsgrunnlag. 

Kapittel 6 diskuterer resultater og funn i analysefasen. 

Kapittel 7 avslutter utredningen. Her oppsummeres funnene i utredningen og det legges fram 

forslag om områder for videre studier. Det blir også påpekt hvilke mulige feilkilder 

utredningen har. 
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2 Teori  

2.1 Time Driven Activity Based Costing -TDABC 

Tidsdrevet aktivitetsbasert kostnadsanalyse (TDABC) bygger på følgende tilnærming (Kaplan 

og Anderson, 2007, s 10-15): 

1. Kostnadene til hver ressurs som brukes i prosessen må registreres. Dette gjelder de 

direkte kostnadene som registreres direkte eller kan henføres direkte på stedet 

pasientbehandlingen foregår, og de indirekte som oppstår i ulike servicefunksjoner som støtter 

opp om pasientbehandlingen. Indirekte kostnader kan være kostnader til bygg, utstyr, 

servicekontor, renhold, IKT, HR, regnskapsfunksjon, administrasjon med mer. 

2. Tiden pasienten bruker på hver ressurs må registreres. 

TDABC er en metode som fokuserer på å bli omtrent rett enn nøyaktig gal. Den overordnede 

modellen består av to elementer: 

- Etablere en tidsligning for prosesser. 

- Beregne praktisk/tilgjengelig kapasitet 

Etablere tidsligning for prosesser 

Kaplan og Anderson ( 2007, side 36) anbefaler å diskutere tidsestimater med avdelingsledere. 

Dette kan gjøres gjennom samtaler eller i arbeidsmøter med andre ansatte. Diskusjonen skal 

oppmuntre avdelinger og personell til å ta en aktiv del i utvikling og eierskap til estimatene. 

Det er kunnskap om prosesser som er sentralt. Tidsestimat i minutter er ofte best. Arbeidet 

skal ende ut i en eller flere tidsligninger med prosess og tid som elementer (Kaplan og 

Anderson, 2007, s 33). Tidsligningen kan settes opp enten etter en detaljert tidsstudie av 

prosesser eller et estimat av tid for å gjennomføre prosessen (Kaplan og Anderson, 2007, s 

34).  

Eksempel 1: 

Basis prosess tid kan settes til B0. Deretter legges faktorer som øker prosesstiden til. Prosess 

tid = B0 + B1*X1 hvor B1 er tidsbruk og X1 er enhet. For prosesser med lave kostnader er en 
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enkel driver (tid) ofte nok. For prosesser med høye kostnader, og med stor variabilitet, må 

tidsligningen utvides (Kaplan og Anderson, 2007, s34). Dette er relevant for prosesser på 

sykehus. 

Ved kartlegging av prosesser og tidsbruk anbefales det å gjennomføre følgende prosess 

(Kaplan og Anderson, 2007, s 35-36): 

 Start med den mest kostbare prosessen. I sykehus vil dette være aktivitet på og 

tilknyttet operasjonsstuen.  

 Definer start og stopp på prosessen (avgrensning). 

 Avklar hvilke drivere som påvirker tidsbruken. 

 Bruk tilgjengelige data (drivere). 

 Begynn enkelt. 

 Engasjer driftspersonell til å hjelpe til å bygge og validere modellen. 

Beregne praktisk/tilgjengelig kapasitet 

Neste del av prosessen med å etablere en TDABC modell er å beregne tilgjengelig kapasitet. 

Hvis tilgjengelig kapasitet ikke beregnes gir ikke modellen informasjon om driften er over 

eller under tilgjengelig kapasitet. Dette gjør det også umulig å gjennomføre simuleringer 

(hva-hvis) og aktivitetsbasert budsjettanalyse. Kalkulering av kapasitet må baseres på kost-

nytte (Kaplan og Anderson, 2007, s 35-36). Praktisk kapasitet måles med mengden av 

minutter eller timer som ansatte er tilgjengelige for å gjennomføre arbeidet.  

Når kostnader i støttefunksjonene skal fordeles bør dette være basert på økonomiske realiteter 

og ikke forenkling. Hvis noen prosesser/transaksjoner i avdelinger bruker arbeidskraft og 

kapitalressurser som er mindre kostbare, mens andre prosesser/transaksjoner bruker ressurser 

som er mer kostbare, må det estimeres ulike kostnads rater for de ulike transaksjonene 

(Kaplan og Anderson, 2007, s 49). Estimering av tilgjengelig kapasitet gjøres med følgende 

beregning:  

Ansatt arbeidstid X minus 20 % til pauser, møter, opplæring mm. Dette er et grovt estimat. 

(Se Kaplan-Anderson, 2007, s 54-61). 
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I noen sammenhenger må kapasitet fordeles på andre drivere enn tid. Dette kan for eksempel 

være kvadratmeter, kilo, megabyte med mer. Ubrukt kapasitet bør ikke fordeles på 

produkter/enheter som pasienter i sykehus. (Kaplan-Anderson, 2007, s 49). Årsaken til 

dette er at hvis vi fordeler kostnader ned på pasient som ikke har noe med 

pasientbehandlingen å gjøre så vil kostnaden tilknyttet pasientbehandlingen overestimeres. Et 

eksempel på dette er som tidligere nevnt tiden helsepersonell ikke bruker på 

pasientbehandling. Siden denne kostnaden ikke har noe med behandlingen å gjøre vil en 

overestimering av kostnad kunne føre til feil beslutning i forhold til et spørsmål om en type 

behandling skal opprettholdes eller ikke sammenlignet med refusjon/inntekt for behandlingen.  

Beregning av tilgjengelig kapasitet kan gjøres basert på budsjett eller faktiske kostnader. 

Gjennomføres beregningen på årsbasis er det uproblematisk å benytte faktiske kostnader fra 

hovedboken. Gjennomføres beregningen på måned, kvartal, tertial eller halvår er det viktig at 

de faktiske kostnadene er korrekt periodisert. Så langt benyttes i hovedsak årlige kostnader på 

norske sykehus. 

Nedenfor vises to eksempler på beregning av pasientkostnader: 

Eksempel 1: 

Følgende eksempel er hentet fra et lite sykehus på Kypros. (Oker og Ozyapici, 2013, side 32-

36). Artikkelen tar for seg etablering av en TDABC modell for prosessene rundt åpen og 

lukket operasjon av galleblære. 

Etablering av tidsligning: 

Intervjuer ble gjennomført og ni hovedaktiviteter identifisert. De indirekte kostnadene ble 

fordelt på disse ni hovedaktivitetene basert på definerte kostnadsdrivere som ble etablert i 

trinn 1 av modellkonstruksjonen. Fordelingen av kostnader basert på kostnadsdrivere til åpen 

og lukket operasjon ble gjennomført i trinn 2. I TDABC brukes kun tid til å fordele kostnader 

til kostnadsobjektene. Sykehusets totale kostnader var $ 17.183,14. Følgende ni 

hovedaktiviteter ble identifisert og sykehusets kostnader ble fordelt til aktivitetene: 
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Tabell 1 

Fordelingen av sykehusets kostnader til ambulanse og mottak ble gjennomført på følgende 

måte. 

- Indirekte kostnader fra støttefunksjoner ble først fordelt på antall ansatte (trinn 1). Her 

ble det beregnet $417 

- Indirekte kostnader ble deretter fordelt på åpen og lukket kirurgi basert på antall 

pasienter (trinn 2). Her ble det beregnet $267 til mottak og $150 til ambulanse 

I følge teorien om TDABC (Kaplan og Andersson, 2007, side 10) må kapasitetskostnadsraten 

(KKR) beregnes. Dette betyr at for personellet må antall tilgjengelige timer pr årsverk 

beregnes. Det teoretiske antall tilgjengelige timer er antall arbeidsdager multiplisert med 

antall timer pr dag. Antall timer pr dag må reduseres med tid benyttet til avtalte pauser, møter, 

opplæring og trening med mer. Når dette er gjort har man fått et estimat for antall faktiske 

timer benyttet til pasientbehandling pr dag, dette er faktisk kapasitet. Følgende kapasitet for 

mottak ble beregnet 

 

Tabell 2 

Det er 8 ansatte i mottaket som fordeler sin tid likt på 20 avdelinger. Dette gir følgende 

tidsestimat pr ansatt for faktisk tilgjengelig tid til hver avdeling: 

Tilgjengelig tid  : 8/20 x 112.320 minutter/12 = 3.744 minutter per måned pr avdeling. 

Kostnader

A1  Ambulanse og mottak 1 006

A2 Medisinsk undersøkelse av pasienten 4 351

A3 Laboratorieprøver 1 369

A4 Ultralyd 2 161

A5 Preoperativ behandling 1 019

A6 Operasjon 4 813

A7 Postoperativ behandling 748

A8 Måltider-servering 1 072

A9 Pleie og veiledning 645

17 183

Minutter

Teoretisk tid : 149 760

Pauser, møter, opplæring med mer -37 440

Faktisk tilgjengelig tid: 112 320
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Observert tid på pasientbehandling : 1.470 minutter per måned. 

Ubrukt kapasitet: 2.274 minutter per måned. 

Dette betyr at mottaket har 2.274 minutter pr ansatt hver måned som ikke benyttes til 

pasientbehandling utover fratrekk for pauser, møter, opplæring, sykefravær og lignende. Den 

totale kostnaden til mottak inkludert indirekte kostnader var $612. Kostnaden for den 

tilgjengelige kapasiteten ble beregnet til $612/3.744 minutter = $0,163/minutt. Kostnaden for 

ubrukt kapasitet ble $0,163*2.274 = $371. Tilsvarende beregning ble deretter gjennomført for 

ambulanse. Beregnet kostnad for ubrukt kapasitet var her $54, basert på $0,194 per minutt. 

For aktiviteten mottak og ambulanse ble det estimert lik tid for behandling av pasienter til 

åpen og lukket operasjon. Tidsestimatet var 14 minutter i mottak og 50 minutter for 

ambulanse. Dette medførte at det ble etablert følgende tidsligning for ambulanse og mottak: 

50x1 + 14x2 = kostnad per pasient for ambulanse og mottak hvor x1 er kostnad for ambulanse 

per minutt og x2 er kostnad i mottak per minutt. Kostnaden for behandling av en pasient i 

ambulanse og mottak ble beregnet til: 50x$0,194 + 14x$0,163 = $9,7 + $2,3 = $12 

Tilsvarende beregning ble gjennomført for alle aktiviteter. Hovedpoenget med beregningen, i 

tillegg til å fastsette korrekte kostnader ved behandlingen, er å finne kostnaden til ubrukt 

kapasitet. Det vil si den kapasiteten som ikke benyttes til pasienter utover det fratrekk som 

allerede er gjort til pauser, møter, opplæring og sykefravær. Beregningen av denne kostnaden 

brukes til å vurdere om personalressursene benyttes effektivt og hensiktsmessig 

Eksempel 2: 

Følgende eksempel viser hvordan kostnader til behandling av pasient Jensen kan beregnes 

(Kaplan og Porter, 2011, s 51). Pasienten innkalles og møter opp til en undersøkelse som 

involverer kontorpersonale, sykepleier og lege. Det beregnes kostnader for hver 

stillingskategori. Alle kostnader skal med i beregningen, både direkte og indirekte. 

Kostnader til sykepleier er som følger: 
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Tabell 3 

Tilgjengelig tid for sykepleier er: 

 

Tabell 4 

Tilgjengelig tid for sykepleier per dag er: 

 

Tabell 5 

Tilgjengelig kapasitet per måned i timer er: 6 timer x 18,5 dager = 111 timer. 

Vi beregner kapasitetskostnadsraten (KKR) = Kostnaden til ressursen / Tilgjengelig kapasitet 

for ressursen. 

Dette gir en beregnet KKR for sykepleier som er som følger: 

 

Tabell 6 

Direkte kostnader:

Lønn inkludert sosiale kostnader 750 000

Indirekte kostnader:

Lokaler - andel av  kostnader per år 90 000

IKT - andel av kostnader per år 21 000

Årlig kostnad til pleieårsverk 861 000

Kostnad per måned 71 750

Beregning av tilgjengelig tid:

Antall dager per år 365

Helgedager (lørdag og søndag) -104

Feriedager -25

Helligdager -9

Sykefravær - gjennomsnitt per år -5

Tilgjengelige dager per år 222

Tilgjengelige dager per måned 18,5

Tilgjengelig tid per dag:

Antall arbeidstimer 7,50

Avtalte pauser -0,50

Møter, opplæing, undervisning -1,00

Tilgjengelig tid i klinikk 6,00

Månedlig kostnad 71 750

Kapasitet per måned (timer) 111

Kapasitets kostnads rate KKR 646
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Tilsvarende KKR beregnes for kontorpersonale og lege.   

I dette eksempelet er KKR for kontorpersonell og lege som følger: 

 
Kapasitetskostnadsrate kontor 500 

  Kapasitetskostnadsrate lege 1 500 
   

Det er estimert at kontorpersonalet bruker 0,3 timer til innkalling og mottak, sykepleier bruker 

0,4 timer til forundersøkelse og lege bruker 0,15 timer til behandling. Dette gir følgende 

kostnadsberegning for personalkostnader brukt på pasienten til denne konsultasjonen: 

 

Tabell 7 

Tilsvarende beregning gjennomføres for andre pasienter. Summen av tilgjengelig tid til 

pasientarbeid minus faktisk tid brukt på pasientene vil vise kostnaden som ikke benyttes på 

pasientbehandling og gi grunnlag for diskusjon om bruk av disse ressursene. 

Metoden TDABC vil bli enklere å bruke når IKT systemer og organisering av 

pasientbehandlingen er tilrettelagt i forhold til tilstander og pasientgrupper. Automatisk 

registrering av tidsbruk på pasient fra helsearbeidere, bruk av strekkodesystemer for å 

registrere bruk av medikamenter og forbruksvarer og lignende vil gjøre det enklere og raskere 

å kalkulere kostnader tilknyttet pasientbehandlingen. 

I oppgavens kapittel 3.4 og 3.5 analyserer jeg nasjonal KPP modell og Sykehuset Innlandet 

HF sin KPP modell opp mot teorien beskrevet ovenfor. 

 

Tidsbruk: Andel av time Kostnad til pasient

Kontor - innkalling og mottak 0,3 150

Pleier - forundersøkelse 0,4 259

Lege - undersøkelse og behandling 0,15 225

Kostnad for pasientbesøk - arbeidskostnad 634
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3 Metode og modeller 

3.1 Teori – empiri og erfaring 

Verdibasert helsetjeneste (VBH) er foreslått som en strategi for å møte de utfordringene 

dagens helsetjeneste møter (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 2017, s 755). Verdi er definert 

som helse produkt oppnådd per kostnadsenhet benyttet gjennom helseverdikjeden. 

Helseproduktet er resultatet av pasientbehandlingen. Dette er blant annet bedret livskvalitet 

med for eksempel redusert smerte, økt funksjonsevne eller økt livslengde. Helseverdikjeden 

ser bort i fra grenser mellom avdelinger eller organisasjoner, og tar opp i seg alle prosesser i 

behandlingskjeden for en medisinsk tilstand. Fast betaling for en behandlingskjede vil holde 

tilbyderen av behandlingen ansvarlig for hele behandlingskjeden/syklusen. Muligheten for 

tilbydere til å sammenligne helseproduktet og kostnaden kan gi grunnlag for forbedringer i 

behandlingskjeden og driften. 

Å foreta en reell sammenligning av verdikjeder i helsetjenesten er ikke mulig uten konsensus 

om hvordan man skal kalkulere kostnaden for ulike medisinske tilstander. Hvis dette løses vil 

produsenter av helsetjenester ha større mulighet til å forstå kostnadene i helsetjenesten og 

kontrollere kostnadene (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 2017, s 755).  En måte som kan 

benyttes for å beregne kostnader i helsesektoren er Porter og Kaplans sju trinns modell 

kombinert med teorien om TDABC omtalt i kapittel 2. 

3.2 Kaplan og Porter – sju trinns modell 

Robert Kaplan og Michael Porter presenterte i 2011 en sju trinns modell/tilnærming for å 

implementere TDABC i helsesektoren. Dette skulle være en løsning på kostnadskrisen i 

helsesektoren i USA (Kaplan og Porter, 2011, s 52-58).  

Tabell 1 nedenfor viser de sju trinnene. 

 

Tabell 8 

Nedenfor beskrives de sju trinnene kort. 

 

 

Trinn

1 Velg den medisinske tilstanden

2 Velg verdikjeden for behandlingen - registrer alle aktiviteter som gjenomføres i behandlingskjeden

3 Utvikle prosesskart som inkluderer all aktivitet i behandlingskjeden og inkluder alle direkte og indirekte tjenester

4 Utarbeid estimater for hver prosess, dvs tidsestimater for aktiviteter og forbruk av ressurser

5 Estimer kostnadene for alle ressurser ved å tilby pasientbehandlingen, dvs alle direkte og indirekte kostnader involvert i behandlingen

6 Estimer kapasiteten til alle ressursene og kalkuler kapasitetskostnaden

7 Kakluler den totale kostnaden til pasientbehandlingen

SJU TRINN FOR TDABC I HELSEINSTITUSJONER
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1. Velg den medisinske tilstanden 

 

For hver tilstand defineres begynnelse og slutt på pasientsyklusen. For kliniske tilstander 

velges behandlingssyklusen for en tidsperiode. For eksempel ett år. 

 

2. Velg verdikjeden for behandlingen 

 

Verdikjeden (Care Delivery Value Chain), CDVC, skal inneholde alle aktiviteter som er 

involvert i en pasient sin behandling for en medisinsk tilstand. CDVC fokuserer på hele 

behandlingskjeden istedenfor individuelle prosesser. Prosessen starter med å kartlegge alle 

aktiviteter. 

 

3. Utvikle prosesskart som inkluderer all aktivitet i behandlingskjeden og inkluderer alle 

direkte og indirekte tjenester 

 

Prosessen følger alle veier pasienten må følge gjennom behandlingskjeden. 

Behandlingskjeden kan kartlegges og registreres gjennom intervjuer eller arbeidsmøter med 

fagpersonell. 

 

4. Utarbeid estimater for hver prosess, det vil si tidsestimater og forbruk av ressurser 

 

Undersøk tidsbruken til hver tilbyder av helsetjeneste på hvert trinn i behandlingskjeden. For 

aktiviteter med kort varighet som er relativt like for alle pasienter og lave har kostnader 

anbefales det å bruke standard tid. Fordelen med metoden er at man kan fange opp variasjoner 

i behandling av samme type lidelse. I framtiden vil skannere for registrering av tid, 

forbruksmateriell og utstyr gjøre denne registreringen enklere. Teknologien finnes i dag og er 

i ferd med å innføres på nye sykehus. 

 

5. Estimer kostnadene for alle ressurser ved å tilby pasientbehandlingen, det vil si alle 

direkte og indirekte kostnader involvert i behandlingen 

 

I dette trinnet estimeres de direkte kostnadene til hver ressurs i behandlingen. En anbefaling 

er å estimere helsepersonellets prosentvise tid til klinisk aktivitet og deretter multiplisere dette 

med personalkostnaden. Restbeløpet knyttes til opplæring, forskning med mere. Deretter 

indentifiseres støtte ressurser som er nødvendig for pasientbehandlingen. Til slutt fordeles 

kostnader fra avdelinger og aktiviteter som støtter aktiviteten i klinikken. 

 

6. Estimer kapasiteten til alle ressursene og kalkuler kapasitetskostnaden (KKR) 

 

Faktiske tidsressurser per måned (kapasitet) = a/12 x (b-c) 

 

a = antall dager den ansatte jobber hvert år. 

b = antall timer tilgjengelig til arbeid hver dag. 
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c = antall timer den ansatte bruker til ikke pasientrettet aktivitet hver dag. 

 

For utstyr måles kapasiteten ved å estimere antall dager per måned og timer per dag som hver 

type utsyr kan benyttes. 

 

7. Kalkuler den totale kostnaden til pasientbehandlingen  

 

Multipliser kapasitetskostnadsraten (KKR) med totale kostnader for behandling ev en pasient 

og summer alle kostnader for alle prosesser gjennom hele pasientbehandlingskjeden. 

3.3 Erfaringer med bruk av sju trinns modellen 

I en artikkel fra 2017 i Health Policy (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 2017, s 755-763) 

beskrives en kvalitativ studie av litteratur som finnes om TDABC i helsesektoren. Studien er 

foretatt ved å søke i sju relevante databaser for helsetjenester. PubMed/MEDLINE, 

EMBASE, WebOfScience, OvidSP, Scopous, CHINAL og Science. Søket ble gjennomført i 

perioden 5. juni 2015 til og 21. januar 2016. Første del av litteratursøket ble gjennomført med 

hoved søkeord «driven» og «abc». I det andre del av søket ble artikler utenfor helsesektoren 

utelatt. Artikler som ikke var skrevet på engelsk, kommentarer, notater og brev ble også 

utelatt. I den tredje runden hvor artiklene ble lest ble artikler som eksplisitt ikke beskrev 

empiri, slik som teoretiske artikler og sammendrag, utelatt. De fleste artiklene som ble 

inkludert i analysen (80%) var publisert i 2013 eller senere (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 

2017, s 757). Studien viste følgende resultat: 

Grunner til å implementere TDABC 

Artiklene så alt i alt et potensiale i å bruke TDABC som støtte til operasjonell forbedring. 

Grunnlaget for å bruke TDABC (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 2017, s 761) var basert på 

forventet styrke rapportert i litteraturen. Styrken var blant annet basert på vellykket innføring i 

andre bransjer og krav fremsatt av skaperne av metoden ofte som ledd i bidraget til 

verdibasert helsetjeneste. 

Styrker og svakheter ved TDABC 

Kalkulasjonen av total kostnad er vurdert som enkel. TDABC gjør det mulig å vise kostnader 

og initiativer til forbedring samt en bedre forståelse av hvordan kostnader oppstår i 

helsesektoren. TDABC ble også rapportert å være godt egnet for sykehus til å sammenligne 

kostnader med refusjoner. TDABC ble rapportert å kunne gi et grunnlag for å fastsette 

refusjonspriser og gi et insentiv til aktivitet hos helsepersonell og administratorer.  

Skal metoden fungere krever den et betydelig arbeid for å fastsette ressursbruk på 

pasientbehandling og annen virksomhet. Det kreves ressurser for å vedlikeholde og følge opp 

system, og det kreves ikke minst gode IKT systemet for datafangst, kalkulasjon og 

rapportering. 
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Bruk av de sju trinn og konsekvenser for forskning og praksis 

TDABC er benyttet i helse sektoren primært for å estimere kostnaden ved kliniske prosedyrer 

og for å fremme operasjonelle forbedringer og for å sammenligne kostnaden opp mot 

refusjoner. Bruk og innføring av TDABC varierte men reflekterte i hovedsak sju trinns 

modellen. 

- Velg den medisinske tilstanden 

Alle artikler som er valgt ut i studien tar for seg en analyse av tilstand innenfor grensene av en 

avdeling eller klinikk. Dette begrenser fokuset på behandlingskjeden og reflekterer den 

silotenkning som finnes innenfor sykehus og helseinstitusjoner. Dette er en stor svakhet i 

forhold til å ha fokuset på hele den behandlingskjeden som påvirker pasientens erfaringer med 

helsevesenet. 

- Velg verdikjeden for behandlingen 

Bare to artikler kartla aktiviteter som oppsto gjennom hele behandlingskjeden. Av alle 

artiklene som fokuserte på en medisinsk tilstand var det med to unntak kun fokus på 

enkeltprosesser og ikke alle prosesser i en behandlingskjede. Ved å utelate dette trinnet vil 

muligheten til å eliminere overflødighet, utnytte synergier og forbedre heletjenesten gjennom 

hele behandlingskjeden reduseres. 

Den sjeldne bruken av dette trinnet stiller spørsmål ved om nytten av det, men kan også være 

en konsekvens av det snevre fokuset som finnes i trinn 1. Fokus på hele behandlingskjeden 

utover avdelingsgrenser er nødvendig for å si noe om kostnader i hele behandlingskjeden. 

En TDABC analyse utført med fokus på hele behandlingskjeden er passende i de tilfeller hvor 

tjenesteyter ønsker å sammenligne kostnader med refusjonssystemet eller for å reorganisere 

prosesser for å oppnå klinisk, finansiell eller operasjonell forbedring. 

- Utvikle/Lag prosesskart for hver aktivitet i behandlingskjeden 

I følge teorien tilknyttet TDABC bør det utvikles prosess kart for hver aktivitet i helse 

produkt verdikjeden (Kaplan og Porter, 2011, s 54) og (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 

2017, s 759). 

Alle artikler unntatt en utviklet prosesskart eller enklere en kronologisk liste over trinnene i 

prosessen. Utviklingen ble gjennomført med observasjoner, noen ganger intervjuer og av og 

til via arbeidsmøter som involverte flere fagpersoner. 

Prosesskartlegging er helt avgjørende for TDABC og en analyse kan ikke gjennomføres i 

fravær av dette (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 2017, s 759). 

 De første prosesskartene kan utvikles med stab og må deretter bekreftes gjennom tilleggs 

metoder som f eks observasjoner. Problemet med å involvere fagfolk (her helsepersonell) er at 

metoden er svært ressurskrevende. Det gir mest mening å utvikle prosesskart som kan 
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diskuteres med fagfolk og suppleres med observasjoner. Ved å kombinere kilder kan man 

avdekke områder med stor variasjon i prosesser som eller kanskje ville blitt utelatt. 

Lag tidsestimater for hver prosess 

Tiden hver ressurs bruker med pasienten i hvert trinn skal estimeres. Standard estimater av 

eksperter kan brukes for vanlige, korte og billige aktiviteter. Faktisk tid bør estimeres for 

komplekse, lange og kostbare aktiviteter. 

Alle artikler i undersøkelsen med unntak av en beregnet tidsestimater for prosessene. Dette 

ble ofte gjennomført samtidig som prosesskartleggingen. En artikkel viste til at det ble brukt 

data fra sykehusets informasjonssystem for å finne faktisk tid. De fleste artiklene viste til bruk 

av tidsestimater, observasjoner og intervjuer. Registrering av data til dette trinnet ble 

rapportert som et ressurskrevende trinn i implementeringen av TDABC. 

Ved bruk av observasjoner kan det oppstå en fare for såkalt Hawthorne effekt (Jacobsen 

Thorsvik, 2016, side 136). I Hawthorne studiene ble det observert at ansatte som ble observert 

utførte arbeidet mer effektiv enten arbeidsforholdene ble gjort bedre eller dårligere. Effekten 

som oppsto hadde en direkte sammenheng med å bli observert. Det kan derfor være en viss 

fare for at tidsregistrering basert på observasjoner kan undervurdere gjennomsnittlig tidsbruk. 

Samtidig kan observasjon av arbeid gi grunnlag for standardisering og rutiner for hvordan 

oppgaven skal løses. Dette kan gi et bedre grunnlag for koordinering av oppgaver og et bedre 

grunnlag for kostnadsestimering (Jacobsen Thorsvik, 2016, side 109). 

Det er viktig at metoden for data innsamling velges klokt. Det kan brukes en lav kost metode 

for enkle aktiviteter, mens en mer kostnadskrevende metode bør benyttes på dyre og 

komplekse aktiviteter. En blandet tilnærming til metoder for datainnsamling bør benyttes. 

Dette gjelder også ved validering av modellen. En artikkel kommenterte oppmuntrende at 

datainnsamlingsmetodene krever mindre ressurser over tid. Automatisering av datainnsamling 

ved bruk av elektroniske hjelpemidler som skanning og automatisk tidsregistrering kan bidra 

til å løse noen av utfordringene med datainnsamling og redusere kostnader. 

Estimer kostnaden for aktiviteter i behandlingskjeden 

Direkte kostnader 

Alle artikler unntatt en beregnet kostnader. En rekke metoder ble benyttet. De mest vanlige 

direkte kostnadene var personal kostnader. Beregning av lege kostnader er en felles 

utfordring. Kostnaden til leger ble kalkulert med til dels kompliserte metoder. Noen artikler 

beskrev at man valgte å ekskludere utstyrskostnader, en artikkel ekskluderte lege kostnader. 

Utelatelse av kostnader begrenser verdien av analysene som gjennomføres. For eksempel vil 

ekskludering av kostnader gjøre det umulig å sammenligne kostnad med refusjonssatser. 

Kostnadene som inkluderes i en TDABC analyse bør være vel tilpasset målsettingen ved 

studien, og analysen bør kunne brukes i vurdering av refusjoner og som grunnlag for 

budsjettering må være så omfattende og transparent som mulig (Keel, Savage, Rafiq, 

Mazzocato, 2017, s 760). 
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Indirekte kostnader 

Mange artikler utelot indirekte kostnader, enten fra støtteavdelinger eller fra stabsfunksjoner. 

Støttefunksjoner skal ikke utelates. De må inkluderes og rapporteres både sammen med og 

separat fra direkte kostnader, og betydningen av organisasjonsstruktur bør diskuteres ved 

sammenligninger. Kostnaden ved støttefunksjoner står for en voksende andel av 

virksomhetens totale kostnader. (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 2017, s 760). I mange 

tilfelles fordeles indirekte kostnader på en måte som ikke gjenspeiler faktisk forbruk. Det er 

derfor behov for betydelig videreutvikling på dette området. 

Estimer kapasiteten til hver ressurs og beregne kapasitetskostnaden 

Alle artikler estimerer teoretisk/faktisk kapasitet ved å justere for ferie, høytidsdager, 

sykefravær, pauser, opplæring, undervisning og forskning. Denne type beregninger reflekterer 

teorien om TDABC som er beskrevet i original litteraturen. Artikkelen konkluderer med at 

beregninger av kapasitet er spesielt nyttig når det finnes ubrukt kapasitet i organisasjonen. I 

starten kan estimater benyttes, f eks 80 % utnyttet kapasitet. Etter hvert som systemer utvikles 

vil det være nyttig å bruke mer eksakte beregninger. Det er spesielt nyttig å finne ut eventuelt 

uutnyttet kapasitet for leger da kostnaden til legene er høy. 

Alle artikler med unntak av to beskrev beregning av kapasitet kostnads rate (KKR). Studien 

av TDABC konkluderer med at beregninger ned på prosess nivå i hovedsak først og fremst er 

relevant for større skala TDABC. 

Kalkuler den totale kostnaden for pasientbehandlingen 

Multipliser KKR for hver ressurs med varigheten/bruk på hver aktivitet. Summer kostnaden 

for hver aktivitet for å finne prosesskostnaden. Kostnaden for hver prosess summeres for å få 

fram kostnaden for en komplett verdikjede for pasienter med en medisinsk tilstand. 

Artikkelens konklusjon  

TDABC kan benyttes i helsetjenesten og kan bidra til effektive kostnadsprosesser og bidra til 

å løse hovedutfordringene med kostnadsregistreringsmetodene som elles benyttes i dag. 

Følgende forslag stilles fra artikkelforfatterne (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 2017, s 761-

762). 

Hvis behovet er å sammenligne kostnader med refusjonssatser bør kostnaden for 

behandlingen kalkuleres gjennom hele behandlingskjeden. Stab og ekspertkalkulering kan 

gjennomføres for lav kostnads aktiviteter og prosesser med kort sikt perspektiv. For 

langsiktige aktiviteter og aktivitet med høy kostnad bør faktisk tid ved hjelp av observasjoner 

beregnes. 

Estimater som inkluderer ansatte er ofte mest vellykket fordi det skaper eierskap til prosessen. 

Hvis fokuset på analysen er behovet for operasjonell forbedring i en enhet trenger analysen 

kun å inkludere kostnader som enheten påvirker. Hvis fokuset er å sammenligne f eks med 

refusjonssatser må alle relevante kostnader inkluderes.  
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Artikkelen peker også på at det må gode argumenter til for å gjennomføre TDABC analyser 

som ikke følger sju trinns modellen. 

Utfordringer/Forslag 

TDABC kan være ressurskrevende å innføre og vedlikeholde. TDABC kan gradvis innføres 

sammen med funksjonelle system. På den måten kan systemet og metoden bedre posisjoneres 

til å bli et bidrag til kostnadskontroll og skape verdier innenfor helsetjenesten.  

I kapittel 5 diskuteres sju trinnmodellen i forhold til nasjonal modell og Sykehuset Innlandet 

sin modell. 

3.4 Nasjonal modell for KPP modellering 

Utviklingen og implementeringen av en KPP-modell skal primært være drevet av 

helseforetakets behov. Det gir best utgangspunkt for å sikre god datakvalitet og anvendelse av 

KPP-data. Dette innebærer at det til tross for at et av formålene med en nasjonal 

standardisering som skal sikre KPP-data på tvers av helseforetak, legger KPP-modellen til 

rette for etablering av KPP-modeller i samsvar med helseforetakenes egne krav og 

forutsetninger. Det skal være mulig å utforme KPP-modeller med ulik detaljeringsgrad 

samtidig som kravet til sammenlignbarhet overholdes.  

KPP-modellen fastsetter en hovedstruktur, men detaljeringsgraden bestemmes av 

helseforetaket selv. Den nasjonale spesifikasjonen for KPP-modeller (Helsedirektoratet,  

2012, side 8) bygger på en generell metode. Metoden kan anvendes på alle områder innenfor 

helsetjenesten. I denne utredningen er det kun somatikk som analyseres. 

Kostnadsgrunnlaget for KPP-beregningen tilrettelegges med bakgrunn i sykehusets 

årsregnskap. Regnskapet omfatter alle kostnader, også kostnader som ikke følger direkte av 

pasientbehandling. Kostnader, inkludert andel av felleskostnader, som ikke primært er rettet 

mot pasientbehandling skal ekskluderes. Det omfatter blant annet forskning og undervisning, 

barnehager, parkeringsanlegg.  

Metoden har som utgangspunkt at samtlige kostnader som er regnskapsført i en gitt 

tidsperiode skal fordeles ut på de pasientene som har mottatt behandling i den samme 

perioden. En slik tilnærming innebærer at alle ressurser som er forbrukt, synliggjøres i 

beregningen av pasientkostnader. Den nasjonale KPP-spesifikasjonen bygger på 

grunnprinsippene i Activity Based Costing, ABC-kalkulasjon. Arbeidskraft er den viktigste 

innsatsfaktoren i helsetjenesten. Tid egner seg godt for måling av denne type ressursforbruk 

og er samtidig en enkel måleparameter. Den nasjonale modellen legger derfor til grunn en 

tidsdrevet aktivitetsbasert kalkulasjonsmetode TDABC, Time Driven Activity Based Costing 

(Helsedirektoratet, 2012, side 8). 
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3.4.1 Kostnadsberegning av tjenester og varer i nasjonal KPP 

modell 

3.4.4.1 Begrep 

For å synliggjøre variasjon i ressursbruket per pasient brukes tidsdrevet aktivitetsbasert 

kostnadsberegning, TDABC. Aktivitetsbasert regnskapsføring fokuserer på aktiviteter, 

kostnadsdrivere og kostnadsobjekter. 

Aktivitet – det arbeidet som utføres og som medfører kostnader, for eksempel en tjeneste. 

Kostnadsdrivere – den faktor som har avgjørende betydning for kostnadsnivået for 

aktiviteten, for eksempel tjenestens varighet eller antall personer involvert. 

Kostnadsobjekt – den enhet som tilknyttes et gitt ressursforbruk for eksempel en pasient. 

Det skilles mellom direkte og indirekte kostnader. Direkte kostnader representerer kostnader 

som kan henføres til kostnadsobjektet (pasienten) på en entydig måte. Indirekte kostnader 

håndteres i en prosess i to trinn.  

Trinn I: Tradisjonelle regnskapsposter omgrupperes til hensiktsmessige 

aktivitetskostnadsgrupper, der også felleskostnader inngår.  

Trinn II: Kostnadene registrert i trinn I fordeles til ulike kostnadsobjekter ved hjelp av 

kostnadsdrivere. 

Prosessen er illustrert ved figuren under: 

 

Figur 2 

GRUPPERING AV 
REGNSKAPSDATA

Direkte kostnader

Indirekte 
kostnader:
-Kostnader ved 

tjenesteytende enheter
- Felleskostnader

Aktivitetskostnad 
beregnet ved 
kostnadsdrivere

Kostnadsobjekter

Steg 1 Steg 2
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Modell for aktivitetsbasert kostnadsberegning 

Det ideelle for en aktivitetsbasert kostnadsberegning er at man har en entydig kobling mellom 

ressursforbruk og et kostnadsobjekt. I et sykehus som har et mangfoldig og sammensatt 

tjenestespekter er det kun en liten andel av kostnadene som kan tilordnes den enkelte pasient. 

Der kostnaden ikke kan tilordnes pasienten direkte må større eller mindre deler av kostnadene 

først beregnes og deretter tilordnes den enkelte pasient indirekte. En slik modell kan gjøres 

mer eller mindre avansert. De valg som er gjort for nasjonal KPP modell er følgende: 

Direkte tilordnede kostnader 

Direkte kostnader i KPP-beregningen er kostnader som kan tilordnes direkte til valgt 

kostnadsobjekt (her pasient). Her er ikke beregninger nødvendig. Eksempler på direkte 

kostnader er implantatkostnader, medikamenter og blodprodukter. Direkte kostnader er den 

beste tilnærmingen med tanke på forbruk men forutsetter detaljert registrering. 

Indirekte kostnader 

Mens direkte kostnader kan tilordnes den enkelte pasient direkte, krever bruk av indirekte 

kostnader at regnskapsdata tilrettelegges. Denne framgangsmåten innebærer at kostnadene 

samles til kostnadsgrupper som faktisk reflekterer den aktiviteten som har funnet sted. 

Regnskapsdata skal tilrettelegges i kostnadsgrupper nærmest det nivået der det ytes en 

tjeneste til en pasient, det vil si det aktuelle stedet hvor pasienten befinner seg når tjenesten 

gis. Målet er at samsvaret mellom organisasjonsstruktur og kostnadsstruktur skal være best 

mulig. 

Forskjellen i organisering og hvor indirekte kostnader registreres er en utfordring for 

fordeling og sammenligning av kostnader. Dette diskuteres nærmere i kapittel 5. 

Felleskostnader 

Felleskostnader er kostnader knyttet til funksjoner som utføres for mer enn en enhet. 

Felleskostnader vil oppstå på ulike nivåer i et helseforetak, avhengig av organisering. I en 

KPP modell er det viktig å få med alle relevante felleskostnader fra alle nivåer.  

Figuren nedenfor viser hvordan felleskostnader kan fordeles: 
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Figur 3 

Kostnader fra sentral stab/administrasjon fordeles til områder som somatikk og psykiatri. I 

somatikken fordeles deretter kostnaden videre til dag/døgn og poliklinikk. Under dag/døgn 

fordeles så kostnaden på ulike funksjoner. 

Beregning av enhetskostnader 

Enhetskostnaden for de ulike tjenestene og valgte kostnadsgrupper beregnes etter følgende 

prinsippmodell (Helsedirektoratet, november 2012, side 21): 

Enhetskostnad = kostnad/mengdeenhet 

Kostnad er de totale kostnadene i en kostnadsgruppe (tjeneste), mens mengdeenhet både kan 

være tid der en korrigerer personellressurser eller antall enheter med hensyn til varekostnader. 

For tjenestene vil enhetskostnadene også omfatte felleskostnader som om ønskelig også kan 

være en egen kostnadsgruppe. Ved å multiplisere enhetskostnaden med pasientens faktiske 

forbruk av tjenesten finner man kostnaden for de ulike tjenestene pasienten mottar. 

Et eksempel på fordeling og hvordan dette gjennomføres er vist i kapittel 4 avsnitt 4.2. 

Fordeling av lege kostnader 

Legelønn utgjør en vesentlig del av den totale kostnaden for flere tjenester og må fordeles 

mellom ulike pasientaktiviteter som legene utfører (sengepost, poliklinikk, operasjon, 

akuttmottak med videre). Dette må gjøres for å knytte riktig kostnad til riktig pasient. Dette 

Kostnader sentral 
stab/administrasjon 

Somatikk 
   

Dag/Døgn 
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Grunnkostnad 

Andre 
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Poliklinikk 1 
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Øvrig aktivitet  
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kan enten gjøres ved at lege kostnadene integreres i de andre tjenestene eller ved at de kan 

beregnes separat per tjeneste. Se mer om fordeling av lege kostnader i vedlegg 3. 

Gruppering av regnskapsdata i kostnadsgrupper og valg av kostnadsdrivere 

Regnskapsdata skal grupperes i følgende grupper og fordeles basert på kostnadsdrivere som 

vist i tabellen nedenfor: 

 

Tabell 9 

De enkelte elementene i tabellen er beskrevet i vedlegg 1. 

Kapitalkostnader 

I KPP modellen skal alle kostnader som kan relateres til pasientbehandlingen inngå i 

kostnadsgrunnlaget og fordeles til den enkelte pasient. Dette betyr at kapitalkostnader som 

renter og avskrivningskostnader knyttet til varige driftsmidler skal inkluderes i beregningen 

på lik linje med andre driftsutgifter. Både regnskapsmessige avskrivninger og kostnader til 

leasing av driftsmidler skal være med i kostnadsgrunnlaget. I beregning av kostnad vektene til 

DRG-systemet inngår ikke kapitalkostnader. Det betyr at kapitalkostnader må kunne skilles ut 

ved rapportering til nasjonale myndigheter (Helsedirektoratet, 2012, side 9).  

3.4.2 Pasientrelaterte tjenester i KPP-modellen 

Tjenestene i KPP-modellen benyttes for å strukturere den medisinske aktiviteten 

pasientbehandlingen har bestått av. Dette kan relateres til begrepet care delivery value chain 

(CDCV) (Keel, Savage, Rafiq, Mazzocato, 2017, side 755). Inndeling av tjenester skal ivareta 

flere hensyn. Den skal være forenlig med helsefaglig pasientrettet aktivitet og det skal være 

mulig å identifisere ressursbruket som er knyttet til hver enkelt tjeneste. Den nasjonale 

spesifikasjonen for KPP-modellering beskriver følgende elementer for å identifisere 

ressursbruk: 

 Tjenestetype 

 Tjenestevarighet 

Tjenester Kostnadsobjekt Kostnadsdriver Kostnader

Akuttmottak Pasient Antall pasienter Direkte og indirekte

Operasjon Pasient Operasjonstid Direkte og indirekte

Intensiv behandling/postoperativ Pasient Intensivtid Direkte og indirekte

Anestesi Pasient Anestesitid Direkte og indirekte

Radiologi Pasient Prosedyre Direkte og indirekte

Laboratorier Pasient Antall undersøkelser Direkte og indirekte

Strålebehandling Pasient Antall kontakter Direkte og indirekte

Dialyse Pasient Antall kontakter Direkte og indirekte

Poliklinikk Pasient Konsultasjonstid Direkte og indirekte

Basistjenester Pasient Oppholdstid Direkte og indirekte

Inneliggende Oppholdstid Direkte og indirekte

Dagbehandling Oppholdstid Direkte og indirekte

NASJONAL MODELL
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 Tjenestevolum 

Standardisert registrering med koder benyttes for å identifisere tjenestetype. Tjenestevarighet 

og volum gir informasjon om tjenestens ressursforbruk. For en del tjenester vil 

prosedyrekoder alene være tilstrekkelig til å identifisere tjenesten, f eks radiologi. For andre 

er det nødvendig å fastsette varighet for eksempel knyttet til operasjoner. Selv om det skulle 

være slik at tjenestetype og tjenestevarighet er den samme for to forskjellige pasienter kan i 

prinsippet personellinnsatsen være ulik selv om tjenesten er den samme. For å reflektere en 

slik variasjon må personell tilstede være registrert tydelig for hver pasient. En alternativ 

tilnærming vil være å benytte den samme gjennomsnittlige pasienttyngde for like tjenester. 

Da vil tjenestevarighet være tilstrekkelig for å definere tjenesten. For enkelte tjenestetyper er 

ikke prosedyrekode relevant. Da vil tjenestevarighet og eventuell personelltyngde være det 

som definerer tjenesten. 

I den nasjonale spesifikasjonen for KPP-modellering har en valgt å operere med relativt få 

tjenester for å kunne sammenligne kostnader mellom pasienter og på tvers av institusjoner. 

Inndelingen skal være detaljert nok til å identifisere vesentlige forskjeller i kostnader. Et 

avgjørende hensyn har vært at inndelingen i tjenester ikke skal medføre mange nye krav til 

registrering av medisinske eller andre data (Helsedirektoratet, 2012, side 11).  

De pasientrelaterte tjenestene i den nasjonale KPP-modellen er (Helsedirektoratet, november 

2012, side 12):  

- Akuttmottak 

- Operasjon 

- Intensivbehandling 

- Anestesi 

- Radiologiske tjenester 

- Laboratorietjenester 

- Stråleterapi 

- Dialyse 

- Poliklinikk 

- Basistjenester i innleggelsen 

Se beskrivelse av de pasientrelaterte tjenestene i vedlegg 1 

3.4.3 Dokumentasjon av tjenestene 

Den registrering av medisinsk aktivitet som foregår i sykehusene skal kunne gjenbrukes til 

KPP-formål. Dette gjelder ikke bare diagnoser og prosedyrer men også tidsregistreringer og 

personell til stede. NPR-meldingen er en nasjonal standard i spesialisthelsetjenesten som er 

førende for hvordan sykehusene registrerer og rapporterer medisinsk aktivitet. Meldingen 

legger til rette for omfattende rapportering av aktivitetsdata og vil dekke vesentlige deler av 

behovet for data som det nasjonale KPP-regnskapet krever. 
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Tabellen nedenfor oppsummerer tjeneste, krav til aktivitetsregistrering, kodeverk og 

resursparametere. 

 

Tabell 10 

3.4.4 Forbruksvarer  

Pasientbehandling medfører også forbruk av ulike varer. Hensikten med å registrere 

forbruksvarer for KPP-formål er å identifisere særlig kostbare innsatsfaktorer 

(Helsedirektoratet, november 2012, side 15). Slik praksis gjør det mulig å tildele kostnaden til 

den rette pasienten. Forbruksvarene i KPP modellen er delt inn i fem ulike hovedgrupper og 

skal registreres lokalt i tilknytning til den relevante prosedyren. Vareforbruket er delt inn i 

følgende grupper: 

- Legemidler 

- Implantater 

- Forbruksmateriell 

- Blodprodukter 

- Andre forbruksvarer 

Se beskrivelse av varegruppene i vedlegg 1. 

 

 

Tjenester Krav til aktivitets-registrering Kodeverk Ressurs-parametere

Akuttmottak Tidspunkt inn, tidspunkt ut ICD10/NCSP/NCMP Opphold

Operasjon

Prosedyrer, knivtid start og slutt, 

stuetid/seansetid start og slutt NCSP

Stuetid/seansetid, knivtid, 

antall operatører og 

operasjonssykepleiere, 

annet personell

Intensiv behandling/postoperativ Tidspunkt inn, tidspunkt ut NSMP Oppholdstid

Anestesi Prosedyrer, anestesi start og slutt NCMP

Anestesitid, antall 

anestisiologer og 

anestesisykepleiere

Radiologi Prosedyrekoder NCRP

Standardkostnad per 

undersøkelse

Laboratorier Analyser basert på lokale kodeverk Lokalt kodeverk

Standardkostnad per 

analyse

Strålebehandling Prosedyrekoder ICD10/NCMP

Standardkostnad per 

behandling

Dialyse Prosedyrekoder NCMP

Standardkostnad per 

dialyse

Poliklinikk Tidspunkt inn, tidspunkt ut ICD10/NCSP/NCMP Kontakttid

Basistjenester

Inneliggende Tidspunkt inn, tidspunkt ut, pleietyngde ICD10/NCSP/NCMP Oppholdstid

Dagbehandling Tidspunkt inn, tidspunkt ut ICD10/NCSP/NCMP Oppholdstid

NASJONAL MODELL
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3.5 Sykehuset Innlandet HF sin KPP modell 

 

Figur 4 

 

Kalkylemetoden som benyttes i Sykehuset Innlandet HF sin KPP modell er 

selvkostnadskalkulering. Selvkostnadskalkulering benyttes for å fordele totale kostnader i en 

bestemt periode på ulike kostnadsobjekter, vanligvis produkter og tjenester som foretaket 

produserer og/eller selger. Selvkost for et produkt eller tjeneste er lik summen av samtlige 

kostnader for produktet til den er levert og betalt. I dette tilfellet er kostnadsobjektet pasienten 

som sykehuset har behandlet i denne perioden.  

Helsetjenester sees på som komponenter som pasienten forbruker i en verdikjede. Slike 

komponenter er eksempelvis poliklinikk konsultasjoner, liggedøgn, dialyse , radiologi og 

laboratorieundersøkelser.  

Innenfor selvkostnadskalkulering finnes det ulike varianter. Sykehuset Innlandet bruker den 

nasjonale spesifikasjonen som bygger på TDABC-kalkyle – tidsdrevet aktivitetsbasert 

kostnadskalkulering. KPP-modellen skal oppfylle Helsedirektoratets krav som er beskrevet i 

”Nasjonal spesifikasjon for KPP-modellering 2012”. 

3.5.1 Modellbeskrivelse 

I Sykehuset Innlandet sin KPP modell er antall episoder (pasientkontakter) som tilhører 

somatikk lest inn. Tidsrommet for innlesningen er for ett år. Alle pasientkontakter som er 

utført og registrert får sin andel av kostnadene.  

Hovedregelen er at alle kostnader som er relatert til egen pasientbehandling skal inkluderes, 

og at ingen inntekter skal tas med. Det er gjort unntak fra denne hovedregelen for noen få 

inntektskontoer som skal redusere kostnader. Modellen inneholder totalkostnader inklusive 
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kapitalkostnader og andre kostnader som er nødvendige for pasientbehandlingen men som 

ikke inngår i nasjonal KPP rapportering. Sykehuset Innlandet bokfører kostnader for 

forskning på egne kostnadssteder. Disse kostnadene belastes ikke pasientepisodene. 

3.5.2 Fordeling av felleskostnader 

Med felleskostnader menes kostnader til administrasjon og service på foretaksnivå som ikke 

naturlig kan tilordnes en fagenhet direkte, og hvor det er behov for nøkler for en mest mulig 

korrekt fordeling. Ikke alle typer felleskostnader fordeles etter overordnede nøkler. Dette er 

for eksempel kostnader til medisinsk-teknologisk avdeling som kun skal fordeles til de 

enheter som benytter medisinsk teknologisk utstyr. Dette krever særskilt vurdering og 

behandling. I 2015 ble det gjennomført et nasjonalt arbeid (Rapport fordeling av 

felleskostnader KPP, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Helse Sør-Øst, 2015) som 

anbefaler følgende fordelingsnøkler for felleskostnader: 
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Tabell 11 

Sykehuset Innlandet sin KPP modell har lagt til grunn de nasjonale anbefalingene for 

fordeling av felleskostnader. I den senere analysen av Sykehuset Innlandet HF sin KPP 

modell vurderes den nasjonale anbefalingen opp mot praksis i enkelte sykehus foretak. 

 

 

Kostnader knyttet til: Nøkkel

Kostnadsdriver/

prismekanisme

Økonomi- og finansavdeling inkludert regnskap, lønn, økonomistyring) Brutto årsverk Antall

Foretaksledelse inkludert sekreteriat, styret, beredskapsledelse) Brutto årsverk Antall

Avdeling for internasjonalt samarbeid Brutto årsverk Antall

Diverse felleskostnader HR inklusive pensjon hvis dette føres sentralt Brutto årsverk Antall

Drift teknisk divisjon adm (inklusive kundesenter, hospitaldrift, prosjektkontor etc) Brutto årsverk Antall

Fagsentre (kvalitetsregistre, innovasjon, administrative systemer etc) Brutto årsverk Antall

Forskning- og utviklingsavdeling Brutto årsverk Antall

Informasjon, kommunikasjon, grafisk Brutto årsverk Antall

Kvalitetsutvikling, hygiene Brutto årsverk Antall

HR avdeling Brutto årsverk Antall

Parkering Brutto årsverk Antall

Pasientbibliotek Brutto årsverk Antall

Pasientsikkerhet, helsetjenesteutvikling Brutto årsverk Antall

Prestetjeneste Brutto årsverk Antall

Seksjon for e-helse Brutto årsverk Antall

Seksjon for fag og utdanning Brutto årsverk Antall

Telefoni Brutto årsverk Antall

Arealkoordinering (bygg) Areal Størrelse

Avskrivning bygg Areal Størrelse

Elektro, strøm Areal Størrelse

Kommunale avgifter Areal Størrelse

Renovasjon Areal Størrelse

Sikkerhet Areal Størrelse

Teknisk avdeling Areal Størrelse

Bemanningssenter Forbruk Tid

Forsyning (aktiv forsyning, distribusjon) Forbruk Antall

IKT-tjenester Forbruk Verdi

Lager Forbruk Antall

Lærings- og mestringssenter Forbruk Tid

Matforsyning (kjøkken) Forbruk Antall

Medisinsk teknisk avdeling (vedlikehold MTU) Forbruk Verdi

Pasient hotell Forbruk Antall

Pasient transport internt Forbruk Antall

Sengesentral Forbruk Antall

Turnusleger Forbruk Tid

Vaskeri Forbruk Antall

Avskrivning MTU Forbruk Verdi

Dokumentasjonsavdeling Forbruk Tid

Pasinettransport internt i eget HF Forbruk Tid

Renhold Forbruk Tid

Klinisk ernæring Forbruk Tid
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Årsverk 

Informasjon om antall ansatte eller antall årsverk hentes fra personaldatasystemet. Uttrekk 

gjøres for hver ny versjon av KPP som skal beregnes. 

Areal 

Det finnes en del fellesareal på hvert sykehus – dette må fordeles på alle ansvar som er 

brukere på hvert sted, dette gjelder også administrasjon og støtte/servicefunksjoner. Arealet 

som benyttes av disse funksjonene legges til disse avdelingenes kostnader, for eksempel 

teknisk avdeling, og fordeles deretter til andre avdelinger og enheter. 

Frekvensveid areal brukes for å fordele kostnaden til renhold. Dette angir hvor ofte og med 

hvilken kvalitet et areal blir renholdt. Arealet deles i flere klasser etter hvor ofte det rengjøres. 

Det vil si at jo oftere arealet rengjøres jo større andel av renholdkostnadene blir tildelt dette 

arealet og den kostnadsbærende enheten. 

Lager- og forsyningstjenesten 

Fordeling av kostnadene i lager- og forsyningstjenesten gjennomføres med det som kalles 

produksjonskoeffisienten. Dette er et avvik fra den nasjonale modellen. 

Produksjonskoeffisienten gir et bilde av de ulike enhetenes bruk av lager- og 

forsyningstjenester. Dette vurderes som bedre enn verdi av uttaket. 

Fordelingsnøkkelen som benyttes av Sykehuset Innlandet er antall liggedager for 

døgnpasienter, antall kontakter for dagpasienter og poliklinikk. Produksjonskoeffisienten 

beregnes slik: 

 

Tabell 12 

Felleskostnader fordeles etter følgende hierarki: 

Felleskostnader (overhead) HF fordeles til alle kostnadssteder som ikke er på HF nivå. 

Felleskostnader divisjon fordeles til alle kostnadssteder som ikke er felles kostnadssted på HF 

eller divisjonsnivå. 

Omsorgsnivå Verdier Sykehus

Døgnopphold Antall kontakter 20000

Liggedøgn 65000

Dagbehandling Antall kontakter 7500

Polikliniske kontakter Antall kontakter 75000

Produksjonskoeffisient formel Vekter

Liggedøgn teller 1 65000 87 %

Dagpasient teller 0,35 2625 3 %

Poliklinisk pasient teller 0,1 7500 10 %

75125 100 %
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Felleskostnader avdeling fordeles til alle kostnadssteder som ikke er felleskostnad på HF, 

divisjons- eller avdelingsnivå. 

3.5.3 Fordeling av andre kostnader 

Leger 

Lønnskostnadene til leger er som hovedregel samlet på ett kostnadssted per avdeling. For 

hvert kostnadssted fordeles legenes tid (lønnskostnader) i prosent til de områdene der 

pasientkontakten foregår. Dette er poliklinikk, operasjon, sengepost, akuttmottak, intensiv, 

anestesi, dialyse og stråleterapi. Fordelingen er vist i tabellen nedenfor: 

 

Tabell 13 

 

Følgende tabell viser kostnadsdrivere i behandlingskjeden i Sykehuset Innlandet HF : 

 

Tabell 14 

Sted Kostnadsdriver Fordelingsnøkkel

Akuttmottak Tid Antall besøk

Operasjon Tid Registrert knivtid

Anestesi Tid Tid levert for tjenesten

Intensiv Tid NEMS-core

Sengepost Tid Antall liggedøgn i timer

Poliklinikk Tid Antall konsultasjoner

Dialyse Tid Antall dialyser per episode

Stråleterapi Tid Antall behandlinger per episode

Tjenester Kostnadsobjekt Kostnadsdriver Kostnader

Akuttmottak Pasient Antall pasienter/besøk Direkte og indirekte

Operasjon Pasient

Knivtid i minutter lege 

og stuetid i minutter 

operasjonsteam Direkte og indirekte

Intensiv behandling/postoperativ Pasient NEMS-score poeng Direkte og indirekte

Liggetid på postoperativ

Anestesi Pasient Anestesitid i minutter Direkte og indirekte

Radiologi Pasient Kostnad i kroner per modalitetDirekte og indirekte

Laboratorier Pasient Antall undersøkelser Direkte og indirekte

Strålebehandling Pasient Antall kontakter Direkte og indirekte

Dialyse Pasient Antall kontakter Direkte og indirekte

Poliklinikk Pasient Konsultasjon Direkte og indirekte

Basistjenester Pasient Direkte og indirekte

Inneliggende Liggetid minutter Direkte og indirekte

Dagbehandling Oppholdstid Direkte og indirekte

SYKEHUSET INNLANDET MODELL
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4 Analyse 

4.1 Vurdering av nasjonal KPP modell mot teorien 

om TDABC og 7 trinns modellen 

Den nasjonale KPP-spesifikasjonen skal i følge spesifikasjonen (Helsedirektoratet, 2012,s 7) 

bygge på grunnprinsippene i time driven activity based costing, TDABC. Jeg vil derfor 

undersøke i hvilken grad den nasjonale modellen følger teorien om TDABC og hvordan den 

følger Kaplan og Porter sin sju trinns modell for innføring av TDABC i helsesektoren. 

4.1.1 Nasjonal modell i forhold til teori 

Teorien om TDABC bygger på følgende to hovedprinsipper: 

I. Det totale ressursforbruket i en virksomhets sentrale arbeidsprosesser må beregnes. 

II. Den samlede ressurskapasiteten som er tilgjengelig for å utføre arbeidsprosessene 

må beregnes. 

I.  Beregning av det totale ressursforbruket 

Den nasjonale modellen krever at kostnadsgrunnlaget for KPP-beregningen skal beregnes 

med bakgrunn i sykehusforetakets årsregnskap (Helsedirektoratet, 2012, s 8). Regnskapet 

omfatter alle kostnader, også kostnader som ikke følger direkte av pasientbehandlingen. 

Kostnader som ikke primært er rettet mot pasientbehandlingen eller er en forutsetning for 

pasientbehandlingen skal ekskluderes. Det vises til at kostnader som skal ekskluderes blant 

annet omfatter forskning og undervisning, barnehager og parkeringsanlegg. Det er en 

forutsetning av slike kostnader kan identifiseres i regnskapet.  Den nasjonale modellen for 

beregning av KPP følger i all hovedsak teorien om TDABC. 

I artikkelen «How to solve the cost crisis in health care» (Kaplan og Porter, 2011, side 54) 

vises det til at kostnader til forskning og undervisning skal ekskluderes fra beregningen av 

kostnad per pasient. Dette er logisk da tiden til undervisning, forskning og opplæring/trening 

skal trekkes ut av beregning av tilgjengelig tid i trinn II. Det er mer underlig at kostnader til 

barnehage for ansattes barn og kostnader til parkeringsanlegg trekkes ut. Hvis disse 
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kostnadene er selvfinansiert ved parkeringsgebyr og egenandeler er dette logisk. Hvis det 

foregår noen form for subsidiering av disse områdene må denne kostnaden legges til. Det 

samme forholdet gjelder kantinedrift hvor kantine ofte dekker behovet for servering til ansatte 

og pasienter/pårørende. Det er derfor grunn til å vurdere hvilke kostnader som ekskluderes og 

hvorfor i forhold til hvilke kostnader som oppstår som en følge av pasientbehandlingen. 

Fordeling av kostnader 

Direkte kostnader 

Direkte kostnader i KPP-beregningen skal tilordnes direkte til valgt kostnadsobjekt, her den 

enkelte pasient. Den nasjonale modellen følger teorien om TDABC.   

Indirekte kostnader 

Indirekte kostnader krever en tilrettelegging av regnskapsdata. Kostnadene samles i 

kostnadsgrupper som faktisk reflekterer den aktiviteten som har funnet sted. Regnskapsdata 

skal tilrettelegges i kostnadsgrupper nærmest det nivået der det ytes en tjeneste til en pasient. . 

Den nasjonale modellen følger teorien om TDABC.  

Felleskostnader 

Felleskostnader er kostnader knyttet til funksjoner som utføres for mer enn en enhet. De 

oppstår på ulike nivå i helseforetaket avhengig av organisering. I den nasjonale modellen 

presiseres det at det er viktig å få med alle relevante felleskostnader fra alle nivåer. For 

fordeling av felleskostnader er det ikke utarbeidet noen felles nasjonal mal, men det er gitt en 

veiledning til hvordan kostnadene kan fordeles (Helsedirektoratet, 2012, s 20). Malen er i tråd 

med teorien om TDABC og sju trinns modellen (Kaplan og Porter, 2011, s 55).  

II.  Beregning av ressurskapasiteten - tid 

I følge sju trinns modellen til Kaplan og Porter (Kaplan og Porter, 2011, side 54) skal tiden 

hver helsearbeider bruker på en pasient i hvert behandlingstrinn pasienten oppsøker 

kartlegges. Når en prosess krever flere trinn og flere ressurser må tiden som brukes beregnes i 

hvert enkelt behandlingstrinn. 
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I den nasjonale modellen er det spesifisert hvordan legenes tidsbruk kan beregnes. Først skal 

den tilgjengelige tiden beregnes. Her skal man legge til grunn total tilgjengelig planlagt tid 

der tariffestede rettigheter er tatt hensyn til. Det forutsettes følgende: 

Overleger/LIS2-4 leger: Utgangspunktet er total tilgjengelig lege tid der passiv tid omregnes 

til aktiv tid. Den tilgjengelige lege tiden skal i utgangspunktet ikke korrigeres, det vil si all tid 

skal inkluderes. 

Turnusleger/LIS 1: Utgangspunktet er total tilgjengelig lege tid. All tid skal inkluderes og 

fordeles på de aktiviteter turnuskandidaten utfører.  

Legenes tidsbruk fordeles deretter til poliklinikk, operasjon, intensiv, akuttmottak eller 

sengepost basert på tidsestimater, eller en registrert tid for konsultasjoner i poliklinikk, kniv 

tid på operasjonsstue, tid i akutt mottak og på sengepost.  

På dette punktet avviker den nasjonale modellen fra teorien om TDABC (Kaplan og 

Anderson, 2007, side 53). Det vises til at tiden som ikke brukes på pasientbehandling skal 

trekkes i fra total/teoretisk tilgjengelig tid. Den tiden man da står igjen med er den faktisk 

tilgjengelige tiden til pasientbehandling. Den resterende tiden er tid som brukes til annet enn 

pasientbehandling. Dette kan være opplæring, undervisning, hviletid eller «dødtid». Dette er 

interessant for å vurdere ressursbruk på annen virksomhet enn pasientbehandling (hvor mye 

skal dette være) og hvordan foretaket skal forholde seg til eventuell «dødtid». Dette vil også 

påvirke vurderingen av hvordan sykehusdriften finansieres. 

Når all tilgjengelig tid for eksempel for leger fordeles til pasientbehandling, med unntak av 

registrert forskningsaktivitet, vil det ikke være mulig i den nasjonale modellen å beregne 

ubrukt kapasitet. Her fordeles alle kostnader til pasientbehandlingen som deretter avstemmes 

mot kostnader rapportert til SSB. Når kostnaden til den ubrukte kapasiteten fordeles på 

pasientkostnaden overestimeres kostnad per pasient. Dette gir dermed et dårligere grunnlag 

for beslutning om for eksempel kapasitetsendringer eller omprioritering mellom behandling 

av pasientgrupper. 
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4.1.2 Nasjonal modell i forhold til sju trinns modellen 

 

Tabell 15 

Den nasjonale modellen gir litt grovt sagt veiledning for å gjennomføre trinn 1 til 5 og trinn 7. 

Den nasjonale modellen gir ikke pålegg om å følge trinn 6. Selv om den nasjonale 

anbefalingen sier at den bygger på teorien om TDABC er det ikke korrekt når ikke trinn 6 

følges. Den nasjonale modellen som er etablert primært for å tilfredsstille nasjonale behov 

tilknyttet kalkulering av DRG-vekter. Modellen stiller derfor mindre krav til dialog med 

helsepersonell enn Kaplan og Porter anbefaler i sin modell. Den nasjonale modellen legger i 

større grad opp til estimering og systemregistrering, mens Kaplan og Porter vektlegger 

betydningen av dialog med fagfolk som deltar i pasientbehandlingen. Det siste også som 

grunnlag for forankring og engasjement for bruk at data i oppfølging, analyse og løpende 

vurderinger. 

En bevegelse fra trinn A til B og C som vist i figur vil kreve både en større involvering av 

helsepersonell og et fokus på tidsbruk til pasientbehandling i forhold til andre aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinn

1 Velg den medisinske tilstanden

2 Velg verdikjeden for behandlingen - registrer alle aktiviteter som gjenomføres i behandlingskjeden

3 Utvikle prosesskart som inkluderer all aktivitet i behandlingskjeden og inkluder alle direkte og indirekte tjenester

4 Utarbeid estimater for hver prosess, dvs tidsestimater for aktiviteter og forbruk av ressurser

5 Estimer kostnadene for alle ressurser ved å tilby pasientbehandlingen, dvs alle direkte og indirekte kostnader involvert i behandlingen

6 Estimer kapasiteten til alle ressursene og kalkuler kapasitetskostnaden

7 Kakluler den totale kostnaden til pasientbehandlingen

SJU TRINN FOR TDABC I HELSEINSTITUSJONER
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4.2 Vurdering av Sykehuset Innlandet HF sin KPP 

modell mot teorien om TDABC og 7 trinns modellen 

4.2.1 Sykehuset Innlandet HF sin modell vurdert mot teorien om 

TDABC 

Sykehuset Innlandet sin KPP modell er utarbeidet for å tilfredsstille nivå A som vist i figur 1. 

Denne modellen tilfredsstiller leveransekravet til Helsedirektoratet og skal ha en viss 

styringsverdi.  Modellen baserer seg på dataverktøyet Prodacapo som er et svensk/finsk 

system. Kalkylemetoden som Prodacapo benytter er selvkostkalkulering nærmere bestemt 

ABC-kalkyle, aktivitetsbasert kostnadskalkulering. Modellen bygger igjen på de føringer som 

er gitt i nasjonal spesifikasjon for KPP modellering som bygger på TDABC, tidsdrevet 

aktivitetsbasert kostnadskalkyle. 

I det følgende vil Sykehusets Innlandets modell vurderes opp mot hovedelementene i 

TDABC, nemlig; 

I. Det totale ressursforbruket i en virksomhets sentrale arbeidsprosesser må beregnes. 

II. Den samlede ressurskapasiteten som er tilgjengelig for å utføre arbeidsprosessene 

må beregnes. 

I. Beregning av det totale ressursforbruket 

Direkte kostnader som oppstår på et ansvarssted og som hører hjemme på ansvarsstedet 

registreres og fordeles direkte til pasient basert på fordelingsnøkler. Kostnader fra felles 

kostnadssteder på avdelingsnivå, divisjonsnivå og foretaksnivå fordeles til ansvarssteder for 

pasientbehandling og deretter til pasient basert på vedtatte fordelingsnøkler. 

For å undersøke om fordelingen er gjennomført i henhold til teorien om TDABC velger jeg å 

studere modellen med fordeling av kostnader for et pasienteksempel. Eksempelet gjelder en 

pasient som har gjennomført et inngrep i prostata. 

Pasienten har fått tjenester fra følgende enheter i sykehuset: 

Anestesiavdeling, operasjonsavdeling, operatør, post operasjon, sengepost, laboratorium 
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Vi benytter et eksempel hvor kostnad per pasient (KPP) er beregnet i Sykehuset Innlandets 

modell. KPP er beregnet til kr 54.192 og består av følgende elementer: 

 

Tabell 16 

Vi kan følge fordelingen av kr 54.192 i pasientkostnader i følgende flytdiagram: 

Tjenesteleverandør Beskrivelse Antall Antall enhet Enhets kostnad

Anestesi,HANE Anestesi 195,00 minutter 9 288,16

Laboratorie, Hamar Laboratorier, Immunologi 108,53 antall 1,25

Laboratorie, Hamar Laboratorier, Immunologi 108,53 antall 5,20

Laboratorie, Hamar Laboratorier, Medbio 108,53 antall 10,73

Laboratorie, Hamar Laboratorier, Medbio 108,53 antall 20,55

Laboratorie, Hamar Laboratorier, Medbio 108,53 antall 613,87

Laboratorie, Hamar Laboratorier, Patologi 108,53 antall 9,27

Laboratorie, Hamar Laboratorier, Patologi 108,53 antall 14,54

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Immunologi 79,55 antall 0,92

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Immunologi 79,55 antall 3,81

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Medbio 79,55 antall 7,86

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Medbio 79,55 antall 15,06

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Medbio 79,55 antall 69,73

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Patologi 79,55 antall 6,80

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Patologi 79,55 antall 10,66

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Immunologi 72,83 antall 0,84

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Immunologi 72,83 antall 3,49

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Mikrobio 72,83 antall 9,77

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Mikrobio 72,83 antall 45,11

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Patologi 72,83 antall 6,22

Laboratorie, Lillehammer Laboratorier, Patologi 72,83 antall 9,76

Operatør, Hamar Leger Operasjon 139,00 knivtid 6 318,13

Operatør, Hamar Leger Operasjon 139,00 knivtid 190,83

Opteam, Hamar Operasjon team 213,00 stuetid 2 763,78

Opteam, Hamar Operasjon team 213,00 stuetid 18 464,66

Opteam, Hamar Operasjon team 213,00 stuetid 1 597,73

Postop, Hamar Postop 241,03 minutter 3 471,98

Sengepost, HK3 Leger Sengepost 23,00 liggetid (timer) 3 038,98

Sengepost, HK3 Sengepost 23,00 liggetid (timer) 4 732,44

Sengepost, HHOT Leger Sengepost 13,00 liggetid (timer) 1 717,68

Sengepost, HHOT Sengepost 13,00 liggetid (timer) 1 741,97

Kostnad per pasient - KPP 54 191,78
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Figur 5 

Jeg vil i det følgende sammenligne fordelingsmetodikken i Sykehuset Innlandets KPP modell 

med teori, anbefaling og nasjonale føringer og velger å følge fordelingen av kostnader til 

Operatør Hamar som er kostnadsberegnet til kr 6.318 + kr 191 = 6.509. Alle elementer i 

flytdiagrammet beskrives ikke. Årsaken til dette er at fordelingsmetodikken er relativt lik for 

de ulike elementene i modellen. Kostnadsberegningen for operatører brukes som et eksempel. 

Denne kostnaden er beregnet ved å ta totale kostnader fordelt til operatør Hamar kr 

20.085.869, dele denne kostnaden på total registrert kniv tid på operasjon Hamar på 428.937 

minutter og multiplisere dette med 139 minutter som er antall minutter registrert til denne 

pasientepisodens inngrep. Her brukes registrert kniv tid på pasientepisoden. Dette følger 

teorien om TDABC som bygger på at kun den tid som er benyttet til pasientbehandlingen skal 

brukes som grunnlag for å registrere kostnaden. 

Kr 20.085.869 som er totale kostnader til operatører på Hamar består av to elementer. Dette er 

kr 19.469.982 som er kostnader til leger/operasjon på Kirurgi Hamar og kr 588.887 som er 
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kostnader til leger operasjon registrert på Medisinsk avdeling Hamar. De to elementene vises i 

flytskjemaet under. 

 

Figur 6 

Vi tar videre og ser på kostnaden kr 19.469.982. Denne består av kr 17.447.226,- som er 20% 

av direkte kostnader ( kr 87.236.230) på avdelingsledelse på kirurgisk avdeling Hamar. Tjue 

prosent er et estimat for legenes tid brukt på operasjoner. Resten av lege tiden fordeles på 

sengepost 59 %, poliklinikk 13 %, akuttmottak 4 % og intensiv 4 %. Dette er den estimerte 

fordelingen av lege tid for leger på kirurgisk avdeling Hamar. Fordelingen varierer fra 

avdeling til avdeling. Vi merker oss her at alle tidsressurser for leger fordeles til 

pasientbehandling. Dette er ikke er i tråd med teorien om TDABC. 

 Fordelingen vises i følgende figur: 

 

 

Figur 7 
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Resten av den beregnede kostnaden til operatører er kr 2.049.735. Dette er indirekte kostnader 

fordelt fra interntjeneste, overhead fra helseforetaket (HF) og overhead fra divisjonen. 

Kostnaden til operatører er her registrert sammen med avdelingsledelsen. Dette medfører at 

det ikke fordeles overhead fra avdelingen til dette kostnadsstedet. Kostnaden kr 2.049.736 

består av følgende beløp. Dette er kr 1.303.342 fra interntjenester, kr 674.855 fra overhead 

helseforetak og kr 71.540 fra overhead divisjon. Fordelingen vises i følgende figur: 

 

 

 

 

Figur 8 

Vi ser her videre på metodikken for fordeling av interntjenester. Interntjenester består av ulike 

elementer. I hovedsak er dette IKT tjenester, medisinsk tekniske tjenester, tekniske bygg 

tjenester, renhold, servicekontor og lignende. Fordeling av disse kostnadene baserer seg på 

valgte fordelingsnøkler. 
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Figur 9 

Nedenfor beskrives prinsippet for fordeling av de viktigste og største kostnadspostene og en 

diskusjon om fordelingen er i tråd med TDABC: 

IKT: 

Kostnaden til IKT er kostnader for direkte registrert felles anskaffelse av eksterne IKT-

tjenester. Registrert kostnadsdriver er 63,80. Dette er andelen av forbrukte årsverk på 

ansvarsenheten delt på samlet antall registrerte årsverk i helseforetaket. I forhold til totalt 

antall årsverk på 7.192 utgjør dette ca 0,9 % som utgjør kr 2.666.039 av totale IKT kostnader 

på kr 300.530.277. 

I følge teorien om TDABC skal bruken av ansattes tid på ulike systemer registreres. Deretter 

bør den enkelte ansvarsenhets/avdelings bruk av det enkelte system registreres. Basert på 

registrert forbrukt tid / belastningstid / CPU ressurser kan kostnaden på det enkelte system 

fordeles. Ved en slik registrering av tid er det den tid som brukes på arbeidet med det enkelte 

system som skal registreres, mens annen tid ikke skal fordeles til pasientkostnaden. Når alle 

kostnader til systemdrift og systemutvikling fordeles ut i organisasjonen vil vi ikke få fram 

data som viser hva pasientbehandlingen koster isolert fra annen ressursbruk. Sykehuset 

Innlandets modell følger ikke her teorien om TDABC. Den nasjonale og regionale 

spesifikasjonen legger opp til å fordele IKT kostnader etter forbruk. Innlandets KPP modell 

følger ikke denne anbefalingen.  
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Medisin tekniske tjenester: 

Her fordeles kostnaden fra flere medisinsk teknisk avdelinger. Fordelingsnøkkelen er 

registrert forbruk av medisinsk tekniske tjenester (forbruk av timer). Forbruket fra 

avdelingsledelse kirurgi Hamar er 2,82. Kirurgisk avdeling Hamar, avdelingsledelse sin andel 

av registrert forbruk er kr 467.477 + kr 461.158+ kr 393.182 + kr 387.596 + kr 286.993 + kr 

136.378 + kr 96.779 = kr 2.229.563. 

Fordeling av kostnad basert på forbruk av antall timer medisinsk tekniske tjenester følger 

TDABC teorien. Også her fordeles alle kostnader i medisinsk teknisk avdeling på registrert 

tid til avdelingene. Fordelingen følger den nasjonale veiledningen som bygger på 

fordelingsnøkkel etter forbruk.  

Det er ikke registrert tid som ikke brukes til å arbeide med medisinsk teknisk utstyr. Dette 

medfører overestimering av pasientkostnaden. Fordelingsmetodikken følger ikke teorien om 

TDABC. 

Teknisk drift: 

Teknisk drift er kostnader fordelt fra teknisk driftsavdeling på Hamar. Denne seksjonens 

totale kostnader som også består av direkte registrerte kostnader og indirekte kostnader er 

fordelt basert på registrert arealforbruk. Avdelingsledelse/leger på kirurgisk avdeling Hamar 

er registrert med et arealforbruk på 434,18 kvadratmeter.  

I nasjonal modell anbefales det å bruker areal til fordeling av kostnadene i teknisk avdeling 

Sykehuset Innlandets KPP modell er i tråd med dette. Også her fordeles alle kostnadene i 

teknisk avdeling ut til avdelingene og ned på pasientbehandlingen. Dette er innenfor TDABC 

metodikken selv om alle kostnader også her fordeles til pasientbehandling. 

Renhold 

Kostnader til renhold er direkte og indirekte kostnader registrert på renholdsavdelingen. 

Kostnadene fordeles basert på forbruk av frekvensveid areal basert på renholdfrekvens. Jo 

hyppigere renholdfrekvens, jo større andel av kostnaden.  Andelen renholdkostnader beregnes 

ved å dele frekvensveid areal forbrukt av kirurgi Hamar avdelingsledelse med sum 

frekvensveid areal i sykehusforetaket. 

Den nasjonale veiledningen anbefaler at man bruker forbruk av renholdstjenester som 

fordelingsnøkkel for renhold med tid som kostnadsdriver. Sykehuset Innlandet sin modell 

følger kun delvis denne anbefalingen ved å bruke frekvensveid areal som fordelingsnøkkel. 

Kostnaden fordeles da på vektet areal ut i fra renholdfrekvens. Dette er tilnærmet lik fordeling 

basert på tid. 
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Servicetorg 

Fordeles basert på årsverk. Registrert kostnadsdriver er 63,80. Dette er andelen av forbrukte 

årsverk på ansvarsenheten delt på samlet antall registrerte årsverk i helseforetaket. I forhold til 

totalt antall årsverk på 7.192 utgjør dette ca 0,9% som utgjør kr  av totale  kostnader på 

servicetorg Hamar kr. Fordelingen følger anbefalingen i nasjonal og regional modell. 

Vi kan følge fordelingen av kostnader videre. Hvis vi velger ansvar 0822 Medisinsk teknikk 

ser vi at kostnadene på denne enheten også består av direkte og indirekte kostnader. De 

indirekte kostnadene er kostnader fordelt fra interntjeneste, foretak og divisjon. Vi kan følge 

fordelingen og spore de direkte og indirekte kostnadene for alle ansvarsenheter. Prinsippene 

er de samme som beskrevet ovenfor. Fordelingen vises i figuren nedenfor. 
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Figur 10 
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4.2.2 Sykehuset Innlandet HF sin modell vurdert mot sju trinns 

modellen 

Sju trinns modellen består av følgende trinn: 

 

Tabell 17 

Trinn 1: Sykehuset Innlandets KPP modell følger dette og fordeler kostnaden til medisinsk 

tilstand. 

Trinn 2: Alle aktiviteter som definerer verdikjeden for behandlingen er definert og registrert. 

Trinn 3: Det er ikke utviklet prosesskart for alle aktiviteter i behandlingskjeden. Dette har 

ikke vært nødvendig i fase A av KPP arbeidet men vil være nyttig i videreutviklingen av 

modellen for å bevege den til trinn B og C i utviklingsmodellen som nevnt i kapittel 1. 

Utvikling av prosesskart er ressurskrevende og vil involvere ulike fagpersoner. Kost Nytte må 

vurderes i forhold til hvor mange fagpersoner som skal involveres. En studie gjennomført på 

Cleveland Clinic, hvor TDABC ble benyttet, viste at prosesskartlegging gå forbedret innsikt i 

arbeidsflyt og kliniske prosesser som ville gi viktige innspill til fremtidige strategiske 

beslutninger (Donovan, Hopkins, Kimmel, Koberna, Monitie, 2014, s86-88). 

Trinn 4: Det er utarbeidet tidsestimater, registrert tid eller fastsatt fordelingsnøkler for 

aktiviteter og bruk av ressurser. Her følger utviklingen av sykehusets modell i hovedsak 

Kaplan og Nortons anbefaling selv om ikke alle aktiviteter er relatert til tidsbruk. 

Trinn 5: Alle kostnadene tilknyttet alle ressurser og aktiviteter er estimert. Dette gjelder både 

direkte og indirekte kostnader. Eksempler på metodikken er beskrevet i kapittel 4.2.1. 

Trinn

1 Velg den medisinske tilstanden

2 Velg verdikjeden for behandlingen - registrer alle aktiviteter som gjenomføres i behandlingskjeden

3 Utvikle prosesskart som inkluderer all aktivitet i behandlingskjeden og inkluder alle direkte og indirekte tjenester

4 Utarbeid estimater for hver prosess, dvs tidsestimater for aktiviteter og forbruk av ressurser

5 Estimer kostnadene for alle ressurser ved å tilby pasientbehandlingen, dvs alle direkte og indirekte kostnader involvert i behandlingen

6 Estimer kapasiteten til alle ressursene og kalkuler kapasitetskostnaden

7 Kakluler den totale kostnaden til pasientbehandlingen

SJU TRINN FOR TDABC I HELSEINSTITUSJONER
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Trinn 6: Dette trinnet er ikke beregnet. Kapasiteten til alle ressurser fratrukket tid til pauser, 

opplæring, ferie og så videre er ikke beregnet. Dette er det største avviket mellom 7 trinns 

modellen, teorien om TDABC og sykehusets modell for beregning av kostnad per pasient. 

Trinn 7: Den totale kostnaden til pasientbehandlingen kalkuleres. Alle kostnader fordeles til 

pasient. Kalkylen som gjennomføres er i større grad en ABC kalkyle enn en TDABC kalkyle. 

4.3 Vurdering av muligheten for sammenligning av 

kostnader mellom KPP modeller I sykehus. 

Jeg har mottatt informasjon fra Sørlandet Sykehus HF og St Olav Hospital HF om hvilke 

prinsipper de har benyttet for beregning av KPP. Spørsmålet er om de har benyttet nasjonal 

modell og om eventuelle avvik fra denne modellen. Spørsmål og skjema sendt til sykehusene 

er vist i vedlegg 2. 

Sørlandet Sykehus HF er valgt fordi sykehuset har en geografisk spredning som Sykehuset 

Innlandet HF selv om spredningen ikke er like stor som i innlandet. Sykehuset Innlandet HF 

har et budsjett på 6,3 mrd kr og produserer ca 73.200 DRG-poeng. Sykehuset består av små 

og store sykehusenheter og er derfor relativt sammenlignbart med Sykehuset Innlandet HF 

som har et budsjett på 8,8 mrd kr og produserer ca 100.000 DRG-poeng. St. Olavs hospital 

ble valgt fordi dette sykehuset i hovedsak har virksomhet på ett geografisk sted, har flere 

funksjoner enn Sykehuset Innlandet, men er i nærheten av samme størrelse som Sykehuset 

Innlandet HF. St Olav hospital har et budsjett på ca 10 mrd kr og produserer ca 109.500 

DRG-poeng. tillegg til dette har jeg benyttet kontakter Sykehuset Innlandet har i disse 

sykehusene da vi benytter samme dataverktøy for beregning av KPP. 

4.3.1 Data fra St Olavs Hospital HF 

Den nasjonale spesifikasjonen for KPP beregning er benyttet. Modellen for fordeling av 

felleskostnader er i hovedsak fulgt. Unntaket er beregning av kostnader på poliklinikk. Der 

har St. Olavs hospital benyttet en kalkulert pris per konsultasjon på den enkelte polikliniske 

enhet istedenfor anbefalingen om å bruke konsultasjonstid. Dette avviket er ikke av betydning 

i forhold til modellen anbefaling da kalkylen av pris per konsultasjonstid også bygger på 

observert tidsbruk. 
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Fordeling av lege tid 

For intensiv benyttes registrert tid på intensiv som fordelingsnøkkel. Dette er i tråd med 

anbefalingen i nasjonal modell anbefaler NEMS score for fordeling av kostnader. Her er det et 

visst avvik, da NEMS score tar utgangspunkt i pleietyngde. Samtidig vil tid i en viss grad 

følge pleietyngde selv om det ikke er et 1:1 forhold mellom disse metodene. 

Lege tid på sengepost fordeles basert på estimat for tidsbruk på sengepost. Nasjonal modell 

følges til dels. En stor andel av legenes tid legges på sengepost som inkluderer 

beredskapstiden.  

Felleskostnader 

Den nasjonale anbefalingen for fordeling av felleskostnader er benyttet. 

4.3.2 Data fra Sørlandet Sykehus HF 

Den nasjonale spesifikasjonen for KPP beregning er benyttet. 

Sørlandet Sykehus benyttes NEMS score som kostnadsdriver for fordeling av 

intensivkostnader istedenfor intensivtid. Denne metoden legger vent på pleietyngde og 

benyttes også av Sykehuset Innlandet. 

Sørlandet Sykehus bruker modalitet kombinert med pris for å fordele kostnader til radiologi. 

Nasjonal modell anbefaler prosedyre. Sykehuset Innlandet benytter også modalitet for 

fordeling av radiologiske kostnader og pris per modalitet. 

På poliklinikk benyttes planlagt konsultasjonstid som kostnadsdriver istedenfor registrert 

konsultasjonstid. Dette er tilsvarende metode som i Sykehuset Innlandet. Årsaken er at det 

ikke finnes gode bok registreringssystemer for tidsbruken. 

Fordeling av lege tid 

Når det gjelder fordeling av legenes tid er det få avvik fra nasjonal standard. Avviket gjelder 

dialyse hvor Sørlandet Sykehus fordeler kostnaden på antall pasientkontakter mens nasjonal 

standard benytter antall dialyser per episode. I realiteten er ikke forskjellen på dette stor da en 

pasientkontakt normalt er en dialyseepisode. 
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Felleskostnader 

For tekniske tjenester inklusive kundesenter, drift mm anbefaler den nasjonale spesifikasjonen 

å benytte antall årsverk. Sørlandet Sykehus har benyttet areal for å fordele kostnadene til 

tekniske tjenester. Dette brukes også av Sykehuset Innlandet og vurderes som mer korrekt enn 

å fordele kostnaden etter antall årsverk. 

Telefonikostnader registreres på den enkelte avdeling/seksjon og er ingen felleskostnad på 

Sørlandet Sykehus. Dette er tilfellet på de fleste sykehus. 

Kostnader til sikkerhet fordeles basert på antall årsverk. I nasjonal anbefaling forutsettes bruk 

av areal som fordelingsnøkkel. Fordelingen av denne kostnaden avhenger av hvilke typer 

sikkerhetstiltak man registrerer. I mange sykehus er f eks skallsikring og adgangsbegrensning 

noe som ofte registreres i teknisk avdeling og dermed fordeles basert på areal. 

Vaskeritjenester fordeles basert på antall årsverk og ikke forbruk av tøy, f eks kilo som er satt 

opp i den nasjonale anbefalingen. 

Renhold fordeles basert på registrert areal og ikke basert på tidsbruken til renholdet som 

forutsettes i nasjonal modell. Dette fører til en overbelastning av arealer som renholdes 

sjelden og en underbelastning av arealer som renholdes ofte. 

Pasienttransport internt i eget foretak fordeles basert på antall årsverk istedenfor medgått tid 

som er forutsatt i nasjonal modell. Fordeling basert på årsverk kan gi en skjevdeling mellom 

avdelinger i forhold til pasientvolum og behov for interne overføringer. 
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5 Resultat  

5.1 Nasjonal KPP modell sammenlignet med teori 

og sju trinns modellen 

Etter å ha studert nasjonal anbefaling for KPP beregning og teorien om TDABC kan vi 

konkludere med følgende: 

a. Den nasjonale anbefalingen for KPP beregning følger ikke teorien om TDABC selv 

om det vises til dette i anbefalingen. Kostnader klassifiseres og fordeles i modellen i henhold 

til teorien, men kapasitetskostnaden beregnes ikke. Fordelingen av kostnader er mer lik en 

tradisjonell ABC kalkyle selv om tid brukt på pasientbehandling som fordelingsnøkkel brukes 

i modellen.  

 

b. Den nasjonale modellen følger ikke Kaplan og Andersons anbefalte sju trinns modell. 

Intensjonen for den nasjonale modellen har vært å få på plass en kalkulasjon av kostnad per 

pasient og DRG som grunnlag for beregning av DRG-vekter tilknyttet ISF-ordningen. Kaplan 

og Andersons metodikk er satt opp for å gjennomføre en beregning av mer nøyaktige 

pasientkostnader til støtte for beslutninger på sykehusnivå eller avdelingsnivå. 

 

c. Den nasjonale modellen og veiledningen fra regionalt nivå på fordeling av 

felleskostnader gir et godt utgangspunkt for sammenligning av kostnad per pasient. Ulik 

organisering i sykehus fører imidlertid til at fordelingsnøklene får ulik anvendelse og 

påvirkning på fordeling av felleskostnader. 

Basert på min gjennomgang konkluderer jeg med at nasjonal modell ikke følger teorien om 

TDABC, den benytter ikke sju trinns modellen og den er usikker som grunnlag for 

sammenligning av kostnader mellom sykehus. 

5.2 Sykehuset Innlandets KPP modell sammenlignet 

med teori og sju trinns modellen. 

Etter å ha studert Sykehuset Innlandet HF sin modell for KPP beregning og teorien om 

TDABC kan vi konkludere med følgende: 

a. Sykehuset Innlandet HF sin modell for beregning av KPP følger i hovedsak den 

nasjonale modellen. Kapasitetskostnaden beregnes ikke. Dermed følger heller ikke modellen i 

Sykehuset Innlandet teorien om TDABC. Sykehusets modell er nærmere selvkost kalkulasjon 

basert på teorien om ABC enn TDABC. Kostnader klassifiseres og fordeles i modellen i 

henhold til teorien, men kapasitetskostnaden beregnes ikke.  
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b. Sykehusets modell følger ikke Kaplan og Andersons anbefalte sju trinns modell. 

Intensjonen for den nasjonale modellen har vært å få på plass en kalkulasjon av kostnad per 

pasient og DRG som grunnlag for beregning av DRG-vekter tilknyttet ISF-ordningen. Kaplan 

og Andersons metodikk er satt opp for å gjennomføre en beregning av mer nøyaktige 

pasientkostnader til støtte for beslutninger på sykehusnivå eller avdelingsnivå. 

 

 

c. Sykehusets modell gir et godt utgangspunkt for sammenligning av kostnad per pasient 

på tvers av like avdelinger i sykehuset. Dette kan bidra til utvikling og effektivisering innad i 

sykehuset. Ulik organisering i sykehus fører imidlertid til at fordelingsnøklene får ulik 

anvendelse og påvirkning på fordeling av felleskostnader. 

 

d. En kalkulasjon av kapasitetskostnaden vil være av interesse for å vurdere om 

sykehusets ressurser utnyttes på en best mulig måte. Bruk av kapasitetskostnader vil kunne 

avdekke om sykehuset har ledige ressurser som kan brukes på å øke pasientbehandlingen eller 

om ressursbruken bør avvikles. Dette er informasjon som er nyttig for å drive verktøyet fra 

trinn a til B/C vist i figur 1. 

 

e. Indirekte kostnader bør rapporteres separat. Årsaken til dette er at en beregning av 

KPP uten fordeling av kostnader fra stab eller støttefunksjoner vil kunne engasjere kliniske 

avdelinger i vurderingen av sine kostnader og sitt ressursbruk uavhengig av kostnader fordelt 

fra avdelinger som ofte er monopolister i en organisasjon. 

 

Basert på min gjennomgang konkluderer jeg med at sykehusets modell ikke følger teorien om 

TDABC, den benytter ikke sju trinns modellen og den er usikker som grunnlag for 

sammenligning av kostnader mellom sykehus. 

5.3 Resultat av sammenligning med andre HF 

Data innhentet fra to ulike helseforetak viser at sammenligning av kostnad per pasient på tvers 

av sykehus kan være utfordrende. I hovedsak benyttes den nasjonale modellen og de 

nasjonale og regionale anbefalingene for fordeling av felleskostnader i de helseforetakene jeg 

har innhentet opplysninger fra. Det eksisterer imidlertid noen avvik som medfører noe ulik 

beregningsmetodikk. Disse avvikene er i seg selv ikke større enn at kostnadsnivå kan 

sammenlignes. 

Det som imidlertid synes å være den største utfordringen ved sammenligning er at sykehus er 

ulikt organisert og, at kostnadene registreres på ulike ansvarsområder. Dette påvirker 

fordelingen av kostnadene og til sist beregningen av kostnad per pasient. Ett eksempel på 
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ulikheter er PCI behandling som i noen sykehus registreres under operasjon mens hos andre 

registreres på sengepost. Ulik bruk av fordelingsnøkler vil gi ulike kostnadsberegninger. 

Sammenligning av kostnad per pasient på tvers av sykehus kan best gjøres mellom 

helseforetak som har relativt lik struktur. For Sykehuset Innlandet HF er en sammenligning 

med Sørlandet mer relevant enn med St. Olav. Årsaken er Sørlandet Sykehus sin geografiske 

spredning mot St. Olav som et samlet regionalt sykehus. En sammenligning av KPP på eget 

sykehus med KPP på ett eller flere sykehus krever noe kunnskap om beregningsmodeller på 

sykehusene for å være trygg på at sammenligningen er relevant. En sammenligning av KPP 

på eget sykehus med KPP på nasjonalt nivå kan være vel så interessant da nasjonalt nivå som 

inkluderer alle sykehus jevner ut ulike organisasjonsmodeller og fordelingsmekanismer. 
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6 Diskusjon - vurdering 

Sykehuset Innlandet har innført en modell for beregning av kostnad per pasient KPP. 

Innføringen er gjort etter pålegg fra Helse- og omsorgsdepartement. Pålegget er gitt for å 

bedre grunnlaget for beregning av DRG-vekter som benyttes som grunnlag for aktivitetsbasert 

finansiering i somatiske sykehus. Modellen befinner seg på trinn A viset i figur 1. Modellen 

som er innført gir en viss nytte som informasjonsgrunnlag på sykehusnivå. Et sykehus kan 

sammenligne kostnadsnivået på pasientbehandlingen mellom like avdelinger og få 

informasjon om kostnader tilknyttet ulike deler av pasientbehandlingen. 

Fordeling av kostnader på pasient i Sykehuset Innlandet følger den nasjonale anbefalingen og 

retningslinjene for fordeling av felleskostnader gitt fra helseregionene. Den nasjonale 

anbefalingen baserer seg i hovedsak på en tradisjonell ABC kalkulering selv om det i 

anbefalingen vises til at modellen bygger på TDABC. Forutsetningen for at modellen skal 

kunne klassifisere som en TDABC kalkyle er at kostnaden for sykehusets kapasitet beregnes 

og at det deretter beregnes hvor stor andel av kapasiteten som benyttes til pasientbehandling i 

forhold til andre oppgaver. Dette gjøres ikke i den nasjonale modellen eller i sykehusets 

modell. 

Kaplan og Anderson (2011, s 47-64) viser basert på sine teorier og forskning til en sju trinns 

modell for kalkulasjon av pasientkostnader i sykehus eller helseinstitusjoner. Sju trinns 

modellen bygger på teorien om TDABC og legger i tillegg stor vekt på kartlegging av 

prosesser og involvering av helsepersonell i kalkuleringen. Innføring av KPP i sykehuset har 

ikke involvert helsepersonell. Innføringen er gjennom ført av økonomiavdelingen og IKT- 

avdelingen med hjelp fra eksterne konsulenter. Innføringen har heller ikke brukt tid på 

kartlegging eller definering av prosesskart for pasientbehandlingen. 

Den KPP modell som er innført i Sykehuset Innlandet kan være tilstrekkelig til å bidra til å: 

 Eliminere unødvendige prosess variasjoner og prosesser som ikke gir verdi ved å 

sammenligne KPP for pasienter som får samme behandling i ulike avdelinger som har 

ulik geografisk plassering. 

 Forbedre utnyttelsen av kapasiteten. 

 Redusere tidsbruk i pasientbehandlingskjeden/syklusen.  

 Optimalisere behandlingskjeden. For eksempel flytte ressurser fra en del av 

behandlingskjeden til en annen. 
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Samtidig er beregningene i modellen unøyaktige som grunnlag for å fastslå hva kostnaden til 

pasientbehandlingen faktisk er og om sykehuset har ledig kapasitet eller har aktivitet over sitt 

normale kapasitetsnivå, noe som gjør pasientbehandlingen mer kostbar enn ved andre 

sykehus. 

Et godt kostnadssystem forteller deg hvilke områder som det er verdt å studere og gir deg 

støtte til å ha en vanskelig diskusjon med medisinsk profesjonelle. Når tilbydere og kjøpere av 

helsetjenester bedre kan forstå kostnadene vil de kunne se flere muligheter for å kunne få til 

en reell knekk av kostnadskurven. Kaplan og Porter, 2011, side 64. Dagens KPP modell i 

Sykehuset Innlandet er ikke tilstrekkelig utviklet til å bidra til de vanskelige diskusjonene. 

Skal systemet ha en funksjon i sykehuset som et grunnlag for vanskelige 

prioriteringsdiskusjoner er det viktig med deltagelse fra ansatte i implementeringen av 

TDABC. Det er også avgjørende hvilke lederstil som velges i innføringen (Bruggemann, 

2010, side 185-189). Innføringen av KPP i Sykehuset Innlandet HF har så langt ikke involvert 

andre ansatte enn i stabsfunksjoner med unntak av innhenting av priser på implantater og 

ressursbruk/fordeling mellom intensiv og postoperative funksjoner. Skal sykehuset utvikle 

modellen til å nå trinn B og C som omtalt i innledningen til oppgaven krever dette større 

involvering av de som er ansvarlige for og utfører pasientbehandlingen. Utfordringen med 

dette er å finne klinikere som har interesse for beregning av ressursbruk og kostnader samt 

finne tid og mulighet til å prioritere dette opp mot behovet for ressursbruk til 

pasientbehandling. 
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7 Avslutning 

7.1 Oppsummering og konklusjon 

TDABC og Kaplan og Andersons sju trinns modell er til dels krevende å implementere i 

helseforetak. Den nasjonale anbefalingen for innføring av KPP i norske somatiske sykehus 

bygger i hovedsak på ABC kalkulasjon og selvkostkalkulasjon. Dette kan være tilstrekkelig 

for å beregne DRG-vekter og bidra inn til det nasjonale ISF-systemet. ISF systemet treffer 

best i forhold til finansiering av regioner og helseforetak, men egner seg i mindre grad til 

finansielle beslutninger og styring på avdelingsnivå. 

Kalkulasjon med TDABC skiller kostnader direkte til pasientbehandling fra andre kostnader 

som oppstår i organisasjonen. Kalkulasjon basert på denne metoden vil gi en lavere kostnad 

per pasient enn en tradisjonell ABC eller selvkostkalkyle. Den kalkulasjonen som 

gjennomføres i Sykehuset Innlandet fordeler alle kostnader ned på pasient selv om ikke alle 

kostnadene hører hjemme der. Grunnlaget for beslutninger om ressursbruk er dermed noe 

svekket. 

TDABC og sju trinns modellen kan være et godt verktøy for kostnadskalkulasjon og som 

beslutningsgrunnlag for krevende prioriteringer på sykehusnivå. Innføringen av en slik modell 

i en kompleks organisasjon er imidlertid krevende. Litteraturstudier om bruk av TDABC og 

sju trinns modellen internasjonalt viser at det finnes få eksempler på sykehus som har 

implementert modellen fullt ut i hele organisasjonen. De fleste eksempler kan knyttes til 

avgrensede deler av pasientbehandlingskjeden. Årsaken er at implementeringen er 

ressurskrevende. Dette gjelder bruk av tiden til helsepersonell og spesialister, men også kravet 

til systemer for kalkulasjon. Et annet aspekt er at dagens refusjonssystem ikke nødvendigvis 

motiverer til å gå igjennom prosesser og endre adferd hvis dette betyr at refusjonene for 

pasientbehandlingen blir lavere (Porter, Witkowski, Abbott, Guzman, Higgins, 2014, s 410). 

De nøkler som er anbefalt som fordelingsgrunnlag i den nasjonale modellen, og som i 

hovedsak er benyttet i Sykehuset Innlandets modell og i Sørlandet Sykehus og på St. Olav 

hospital er etter det jeg kan vurdere fornuftige fordelingsnøkler. Hvis norske sykehus i 

hovedsak benytter nasjonal anbefaling gir dette i utgangspunktet en god mulighet til å 

sammenligne kostnader i sykehus på tvers av sykehus. Organiseringen av norske sykehus er 
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imidlertid såpass forskjellig at ulike felleskostnader vil bli fordelt på ulik måte etter hvor de er 

registrert noe som skaper usikkerhet for en eventuell sammenligning 

7.2 Mulige feilkilder 

Jeg har basert min undersøkelse på litteratursøk og studier av den litteratur jeg har funnet som 

mest relevant for min undersøkelse. Det er en risiko for at jeg ikke har funnet relevant 

litteratur som kunne bidratt til å underbygge eller svekke mine konklusjoner. 

7.3 Forslag til videre studier - forskning   

For å finne ut om TDABC og sju trinns modellen er en modell som kan gi grunnlag for bedre 

beslutninger og engasjere helsepersonell vil en innføring av denne modellen i en del av 

sykehuset være av interesse. Mest aktuelt vil det kunne være å plukke ut en behandlingskjede, 

for eksempel et pakkeforløp for kreftbehandling og gjennomføre en kalkulering basert på 

TDABC og sju trinns modellen på dette området. Formålet med studien vil være å 

sammenligne KPP basert på TDABC og sju trinns modellen med nåværende KPP modell. 
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Vedlegg 1 – Funksjoner og kostnader 

FUNKSJONER 

- Akuttmottak 

Defineres til å være registrert opphold (tid) i akuttmottaket. Eventuell bruk av 

observasjonspost inngår i denne tjenesten. Hverken forskjeller i varighet eller personelltyngde 

er påkrevet for å identifisere tjenesten. Radiologiske undersøkelser, laboratorieanalyser, 

operasjoner og andre tjenester som utføres i akuttmottaket defineres og registreres som egne 

tjenester. 

- Operasjon 

Tjenesten operasjon avgrenses til å gjelde alle typer kirurgiske inngrep som utføres på 

dagpasienter eller innlagte pasienter. Tjenesten identifiseres med kirurgiske prosedyrekoder 

(fra NCSP), varighet av operasjon og antall og type personell til stede. Som tidsbegrep kan 

seansetid brukes. Et alternativ er kniv tid. Det viktige er at valgt tidsbegrep brukes for alle 

pasienter. Postoperativ overvåkning skal inkluderes i denne tjenesten. 

- Intensivbehandling 

Defineres som tiden pasienten oppholder seg i intensivenhet. Tjenesten kan eventuelt 

suppleres med informasjon om NEMS-score og andre systemer som gir informasjon om 

pleieintensitet. 

- Anestesi 

Anestesi omfatter både anestesi under operasjon og andre tjenester utført av anestesipersonell, 

slik som tilsyn av pasienter ved andre avdelinger eller smertelindrende behandling. Dette er 

definert med prosedyrekoder fra NCMP-kodeverket. 

- Radiologiske tjenester 

Radiologiske tjenester omfatter både diagnostiske undersøkelser og terapeutiske 

intervensjoner utført på radiologisk avdeling. Tjenestetype identifiseres gjennom NCRP-

kodeverk men tjenesten krever også varighet og personelltyngde for entydig identifikasjon. 

- Laboratorietjenester 

Omfatter alle prøver og analyser og undersøkelser innenfor laboratoriefagene medisinsk 

biokjemi, medisinsk mikrobiologi, medisinsk genetikk, immunologi og transfusjonsmedisin, 

patologi og farmakologi. Lokal registrering benyttes for identifisering av tjenesten. 
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- Stråleterapi 

Stråleterapi skal omfatte alle typer strålebehandling som skjer ved stråleenheten. Tjenesten 

identifiseres gjennom aktuelle prosedyrekoder i NCMP-kodeverket. 

- Dialyse 

Med dialyse menes hemodialyse og peritonealdialyse. Tjenesten identifiseres gjennom 

aktuelle prosedyrekoder i NCMP-kodeverket 

- Poliklinikk 

Tjenesten poliklinikk består av tiden pasienten oppholder seg i poliklinikk. Polikliniske 

tjenester gitt til inneliggende pasienter inngår også. Dersom pasienten har mottatt behandling 

som krever forbruksmateriell må dette registreres særskilt. 

- Basistjenester i innleggelsen 

Basistjenester består av tiden pasienten er innlagt på sengepost andre steder enn akuttmottak 

og intensivavdeling. Liggetid på akuttmottak/observasjonspost håndteres gjennom tjenesten 

akuttmottak. 

 

KOSTNADSTYPER 

Legemidler 

Dette er medikamenter som brukes i pasientbehandling, inkludert cytostatika og biologiske 

legemidler. Disse tildeles den enkelte pasient eller etter liggetid/konsultasjonstid der ikke 

direkte tildeling er mulig.  

Implantater 

Implantater defineres til å omfatte ulike implantater og annet materiell som skal sitte igjen i 

kroppen etter fullført behandling. Implantater kan knyttes til aktuelle prosedyrekoder gjennom 

operasjoner. Alternativ kan en ha et eget register hvor det enkelte implantat og hvem som får 

det er lagret. 

Forbruksmateriell 

Med forbruksmateriell menes for eksempel et sett av utstyr som brukes i forbindelse med 

bestemte operative inngrep. KPP forutsetter at disse kan knyttes til aktuelle operasjoner 

gjennom prosedyrekoder, eller alternativ gjennom eget regnskap. 

Blodprodukter 

KPP-modellen omfatter forbruk av blodprodukter for den enkelte pasient, dokumentert i 

pasientadministrative systemer og fagsystemer. 
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Andre forbruksvarer 

Andre forbruksvarer omfatter alle forbruksvarer som ikke er definert under de andre 

gruppene. Kostnadene skal inngå i KPP-beregningene og fordeles eller liggedøgn eller antall 

konsultasjoner. 

LEGEKOSTNADER 

- Lege kostnad integrert i andre tjenester 

Trinn 1 – avklaring av lege tid som skal fordeles. All tid skal i utgangspunktet inkluderes. Tid 

til forskning og utvikling skal korrigeres ut. 

Trinn 2 – fordeling av tilgjengelig tid mellom ulike aktiviteter. Tiden avklart i trinn 1 skal 

fordeles på poliklinikk og dag- og døgnaktivitet. 

Trinn 3 – totalt utbetalt legelønn inkludert kostnader til innleie fra byrå fratrukket kostnader 

til forskning og utvikling fordeles forholdsmessig på tidsbruk til de ulike pasientaktivitetene 

fra trinn 2. 

- Egen beregning av lege kostnad 

En alternativ tilnærming er å synliggjøre legelønnskostnader i beregningen. En vil da få frem 

andel legelønn per tjeneste separat. Også her må kostnadene fordeles mellom sengepost, 

poliklinikk, operasjon eller akuttmottak med en definert fordelingsnøkkel. Alternativt kan en 

benytte registrert arbeidstid eller estimert tid pr tjeneste for hver legegruppe eller 

kombinasjoner av registrert og estimert tid. 

FUNKSJONER 

- Akuttmottak 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient. Kostnadsgruppen skal inkludere alle driftskostnader 

som påløper i akuttmottaket. Felleskostnader skal inkluderes. Det beregnes en 

standardkostnad per pasient i akuttmottaket. Kostnaden kan gjøres pasientspesifikk om det er 

ønskelig. Kostnader på observasjonspost kan fordeles til de pasienter som benytter posten 

basert på liggetid. 

- Operasjon 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient og kostnadsdriveren er operasjonstid pluss antall og 

type personell. Kostnadsgruppen skal inneholde alle driftskostnader ved operasjonsenhetene. 

Legelønn bokføres normalt ikke ved operasjonsenheten og må derfor tilordnes operasjon i 

samsvar med egne retningslinjer. Kostnader for postoperativ overvåkning skal inngå i 

operasjonskostnaden, med unntak av pasienter som flyttes direkte til intensivavdeling. 
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- Intensivbehandling 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient og kostnadsdriveren er tid på intensivenheten. 

Kostnadsgruppen skal inkludere alle driftskostnader knyttet til enheten, herunder alle 

felleskostnader. 

- Anestesi 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient og kostnadsdriveren er tiden i anestesi knyttet til 

anestesitjenester under operasjon. For andre typer tjeneste kan det beregnes standardkostnad 

per tjenestetype. 

- Radiologi 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient og kostnadsdriveren er kostnad per prosedyre 

(NCRP). Kostnaden skal inkludere alle driftskostnader som påløper ved radiologisk avdeling 

herunder kostnader til nukleærlaboratorium. 

Intervensjonsprosedyren beregnes med utgangspunkt i kostnadene på den enhet som har 

gjennomført prosedyren. 

- Laboratorium 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient og kostnadsdriveren er antall undersøkelser. 

Kalkulerte standardkostnader pr undersøkelse/analyse kan benyttes. 

- Stråleterapi 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient. Det beregnes en kostnad pr behandlingskontakt. 

- Dialyse 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient. Det beregnes en kostnad pr behandlingskontakt. 

- Polikliniske tjenester 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient og kostnadsdriveren er konsultasjonstid. 

Legelønnskostnaden må tilordnes polikliniske tjenester. 

- Basistjenester dag og døgnbehandling 

Kostnadsobjektet er den enkelte pasient og kostnadsdriveren er tid på henholdsvis 

dagavdeling eller sengepost. Denne kostnadsgruppen er en samlekategori som skal inneholde 

alle påløpte driftskostnader som ikke er inkludert i de andre kostnadsgruppene som er omtalt 

ovenfor. 

Tabellen nedenfor viser kostnadsobjekt og drivere oppsummert. 
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Vedlegg 2 - Spørreskjema 

 

SYKEHUSFORETAK/HELSEREGION : (skriv navn på foretak)

SPØRSMÅL 1: Har sykhusforetaket/helseregionen brukt prinsippene i nasjonal spesifikasjon for KPP modellering i byggingen av egen KPP modell ? Sett kryss

JA

NEI

SPØRSMÅL 2 : Hvis nei, skriv kort hva som er avviket fra nasjonal KPP modell.

Metode/modell for fordeling av felleskostnader - indirekte kostnader. Sett inn avvik fra nasjonal modell.

Tjenester Kostnadsobjekt Kostnadsdriver Kostnadsobjekt Kostnadsdriver

Akuttmottak Pasient Antall pasienter

Operasjon Pasient Operasjonstid

Intensiv behandling/postoperativ Pasient Intensivtid

Anestesi Pasient Anestesitid

Radiologi Pasient Prosedyre

Laboratorier Pasient Antall undersøkelser

Strålebehandling Pasient Antall kontakter

Dialyse Pasient Antall kontakter

Poliklinikk Pasient Konsultasjonstid

Basistjenester Pasient Oppholdstid

Inneliggende Oppholdstid

Dagbehandling Oppholdstid

Metode/modell for fordeling av legetid:

Sted Kostnadsdriver Fordelingsnøkkel Kostnadsdriver Fordelingsnøkkel

Akuttmottak Tid Antall besøk

Operasjon Tid Registrert knivtid

Anestesi Tid Tid levert for tjenesten

Intensiv Tid NEMS-core

Sengepost Tid Antall liggedøgn i timer

Poliklinikk Tid Antall konsultasjoner

Dialyse Tid Antall dialyser per episode

Stråleterapi Tid Antall behandlinger per episode

SPØRSMÅL 3: Har sykhusforetaket/helseregionen brukt anbefalingen fra helseregionene for fordeling av felleskostnader i byggingen av egen KPP modell ? Sett kryss

JA

NEI

SPØRSMÅL 4 : Hvis nei, skriv kort hva som er avviket fra regional/nasjonal anbefaling.

Nasjonal anbefaling :

Kostnader knyttet til: Nøkkel Kostnadsdriver/prismekanisme Kommentar hvis valgt prinispp ikke er mulig

Økonomi- og finansavdeling inkludert regnskap, lønn, økonomistyring) Brutto årsverk Antall

Foretaksledelse inkludert sekreteriat, styret, beredskapsledelse) Brutto årsverk Antall

Avdeling for internasjonalt samarbeid Brutto årsverk Antall

Diverse felleskostnader HR inklusive pensjon hvis dette føres sentralt Brutto årsverk Antall

Drift teknisk divisjon adm (inklusive kundesenter, hospitaldrift, prosjektkontor etc)Brutto årsverk Antall

Fagsentre (kvalitetsregistre, innovasjon, administrative systemer etc) Brutto årsverk Antall

Forskning- og utviklingsavdeling Brutto årsverk Antall

Informasjon, kommunikasjon, grafisk Brutto årsverk Antall

Kvalitetsutvikling, hygiene Brutto årsverk Antall

HR avdeling Brutto årsverk Antall

Parkering Brutto årsverk Antall

Pasientbibliotek Brutto årsverk Antall

Pasientsikkerhet, helsetjenesteutvikling Brutto årsverk Antall

Prestetjeneste Brutto årsverk Antall

Seksjon for e-helse Brutto årsverk Antall

Seksjon for fag og utdanning Brutto årsverk Antall

Telefoni Brutto årsverk Antall

Arealkoordinering (bygg) Areal Størrelse

Avskrivning bygg Areal Størrelse

Elektro, strøm Areal Størrelse

Kommunale avgifter Areal Størrelse

Renovasjon Areal Størrelse

Sikkerhet Areal Størrelse

Teknisk avdeling Areal Størrelse

Bemanningssenter Forbruk Tid

Forsyning (aktiv forsyning, distribusjon) Forbruk Antall

IKT-tjenester Forbruk Verdi

Lager Forbruk Antall

Lærings- og mestringssenter Forbruk Tid

Matforsyning (kjøkken) Forbruk Antall

Medisinsk teknisk avdeling (vedlikehold MTU) Forbruk Verdi

Pasient hotell Forbruk Antall

Pasient transport internt Forbruk Antall

Sengesentral Forbruk Antall

Turnusleger Forbruk Tid

Vaskeri Forbruk Antall

Avskrivning MTU Forbruk Verdi

Dokumentasjonsavdeling Forbruk Tid

Pasinettransport internt i eget HF Forbruk Tid

Renhold Forbruk Tid

Klinisk ernæring Forbruk Tid

NASJONAL MODELL EVENTUELT AVVIK I EGET SYKEHUS SIN KPP MODELL

EVENTUELT AVVIK I EGET SYKEHUS SIN KPP MODELL


