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Rådmannens forslag til vedtak:
Rapport om kommunal medfinansering av spesialisthelsetjenesten, tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Helsedirektoratet har foretatt endring av beløpene for 2012 når det gjelder kommunal
medfinansiering med bakgrunn i forbruket for 1. tertial 2012.
Vedlagt følger brevet fra Helsedirektoratet av 4/7-12.
Saksutredning:
Totalt for 2012 er beregnet kr 9.336.000. I budsjettet er avsatt kr 10.183.000. Av dette er
beregnet kr 300.000 til opplæringstiltak og kr 300.000 til utstyrsanskaffelser. Netto i budsjettet
er da kr 9.583.000. Det er ikke foreløpig belastet regninger for ferdigbehandlede pasienter med
kr 4.000 pr. døgn. Det vil også evt. måtte dekkes av budsjettbeløpet.
Dersom de nye beregnede a-kontobeløpene blir som faktisk forbruk, vil regnskapet bli ca. kr
250.000 lavere enn budsjett.

Oversikt over medisinsk utstyr kjøpt til Søgne Omsorgssenter, korttids/rehab avd.
i forbindelse med Samhandlingsreformen pr. juli 2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Infusjonspumpe...................................................kr. 17.000,Blodtrykksapparat med ekstra mansjett..............kr. 2.000,Pulsoksymeter.....................................................kr. 2.000,3x O2 konsentrator..............................................kr. 26.970,Infusjonssett........................................................kr. 100,INR apparat.........................................................kr. 4.400,INR test og kontrollstrimler................................kr. 2.300,Totalt
kr. 55.270,-

Det er også behov for å fornye /gjøre noen innkjøp på LBK og SOS
langtids/dementavdelingene.

Rådmannens merknader:
Når det gjelder kostnad pr. innbygger, er dette for de 5 første månedene kr 402, noe som er
6,85% under landsgjennomsnitt, 4,49% under gjennomsnitt for kommunestørrelse og 4,59%
under fylkesgjennomsnitt. Dette er sammenligninger for hele befolkningen. Når det gjelder
kostnader pr. innbygger for noen sammenlignbare kommuner, er tallene slik:
Søgne: 402, Kristiansand: 423, Vennesla: 398, Songdalen: 414, Lillesand: 414, Grimstad: 434.
Når det gjelder medfinansieringskostnader, gjelder dette alle aldersgrupper. Det er likevel et
større del som gjelder befolkningen fra 60-80 år enn de yngre og de eldste aldersgrupper.
Andelen av befolkningen 55-80 år utgjør i de ovennevnte kommuner følgende:
Søgne: 22,04%, Kristiansand: 21,19%, Vennesla: 20,2%, Songdalen: 20,3%, Lillesand:
24,5%, Grimstad: 21,8%.
Utfra ovennevnte mener rådmannen at forbruket i Søgne sammenlignet med andre kommuner,
virker fornuftig.
Vedlegg
1 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - endring av a konto-beløpene
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—Endring av

Helsedirektoratet endrer de månedlige a konto-beløpene kommunene skal betale for
medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Endringene gis virkning fra og med
august 2012
Vi viser til brev 18.11.2011 i forbindelse med innføringen av kommunal medfinansiering av spesialisthelsefienesten. På bakgrunn av faktisk aktivitet i første tertial 2012 og
avregning mot a konto-beløpene i samme tidsrom, har Helsedirektoratet nå fastsatt
nye månedlige a konto-beløp for perioden august-desember 2012.
Det vises også til forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten
og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, herunder § 6 med merknader
som omhandler det økonomiske oppgjøret og Helsedirektoratets ansvar for å fastsette
a konto-beløpene.
Om endringene
Faktiske forbrukstall for første tertial 2012 ble gjort tilgjengelige på Helsedirektoratets
nettsted 21.6.2012. Kommuner som for første tertial hadde lavere beregnet kostnad
enn summen av a konto-beløpene i perioden, får en reduksjon av a konto-beløpene
f.o.m. august. Kommuner som hadde høyere forbruk, får en økning av a kontobeløpene.
Beregnet kostnad for første tertial er avregnet mot summen av a konto-beløpene i
samme periode. Avviket er fordelt på de fem månedene august til desember som et
tillegg til eller fradrag fra de opprinnelige månedsbeløpene.
Ikke alle kommuner får endret månedsbeløpene. Vi har lagt til grunn en
endringsterskel for å unngå svært små endringer. I de tilfeller justering av a kontobeløpene ville gitt mindre utslag enn +1-0,5 % på årssummen av a konto-beløpene, er
de månedlige a konto-beløpene holdt uendret.
Det er kun de månedlige beløpene som er gjenstand for endring. Det presiseres at
endringene gjelder fra og med august. Innbetalingen for juli er uendret fra tidligere.

Helsedirektorate!
Avd finansienrg
An)a Fagervold„

• Divisjon helseokonomi
og DRG
Uf 24 16 37 83

og finansiering

Postboks 7000 St Olaqs prass. 0130 Osio • Besøksadressei
UnNersitetsgata
2 Oslo • TIL 810 20 050
Faks 24 16 30 Cl • Org rr 983 544 622 • oostmottak@helsedir.ro
• WWW helsedirektoratetno

Spesifikke opplysninger for Søgne kommune

Beløp fastsatt 18.11.2011:
Månedlig a konto-beløp:
Årssum 2012:

719 003
8 628 031

kroner
kroner

3 584 509
2 876 012
708 497

kroner
kroner
kroner

860 702
9 336 533

kroner
kroner

Resultat etter første tertial:
Beregnet kostnad:
Sum a konto-beløp:
Avvik

Beløp fastsatt 2.7.2012
Nytt månedlig a konto-beløp august-desember:
Ny årssum 2012:

Gjennomføring
De regionale helseforetakene er som tidligere ansvarlig for gjennomføring av
fakturering i tråd med de beløp Helsedirektoratet fastsetter. Kommunene får tilsendt
faktura fra regionale helseforetak på vanlig måte. Kommunene bør kontrollere at
fakturabeløpene fra og med august 2012 stemmer overens med opplysningene i dette
brevet.
Endringer etter andre tertial og årsavregning
Det er lagt til grunn at tilsvarende justering av a konto-beløpene skal kunne finne sted
etter andre tertial. Endelig årsavregning finner sted i 2013, når data for hele 2012
foreligger i endelig form og Helsedirektoratets kontroller er avsluttet. Vi vil komme
tilbake med nærmere informasjon om dette på våre nettsider.
Supplerende informasjon
Vi viser til direktoratets nettsider for ytterligere informasjon om ordningen og det
konkrete tallgrunnlaget: htt ://helsedirektoratet.no/finansierin
/okonomiske-virkemidleri-samhandlin sreformen/kommunal-medfinansierin
/Sider/default.as x
Spørsmål om ordningen og oppgjørssystemet
komfin helsedir.no.

kan rettes til e-postadressen

Spørsmål vedrørende konkret fakturainnhold og betaling rettes til det enkelte regionale
helseforetak.
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Eva Wensaas e.f.
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