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1. Styret tar saken til orientering. 
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Oppsummering  
 
Styret har bedt om en analyse av varekostområdet. Denne saken går gjennom utviklingen i 
regnskap og budsjett de siste årene for varekostnader knyttet til pasientbehandling.  

Fakta  
 
Styret ba i styremøte 21. juni 2017 om en analyse av varekostnadene. I vedlegget ligger en 
gjennomgang av kostnadsutvikling de siste årene fordelt på ulike varegrupper knyttet til 
pasientbehandling.  

Kommentarer/konklusjon 
 
Analysen konsentrerer seg om utviklingen innen Forbruk innkjøpte varer – konto 40 som 
gjelder ulike medisinske varekostnader direkte knyttet til pasientbehandling. Gjestepasienter 
og innleie er holdt utenfor. Det samme er kjøp av varer til videresalg eller andre ikke-
medisinske varer, siden disse er av vesentlig mindre volum. 
 
Mva-kompensasjonsordningen gjør at tall fra regnskapet i 2016 og 2017 ikke er direkte 
sammenlignbare. Regnskapet for 2017 er lavere som følge at vi nå får kompensert mva. Dette 
er hensyntatt i budsjettet for 2017, slik at det i utgangspunktet ikke vil ha betydning for 
budsjettavvikene i 2017. I analysen er det imidlertid laget noen egne grafer hvor tallene for 
2016 og 215 er korrigert for mva-kompensasjon for å gjøre de sammenlignbare med 2017-
tall. 
 
Oppsummering/overordnet observasjoner:  
 

• Varekostnader direkte knyttet til pasientbehandling, konto 40, har et budsjett på kr 
715 mill i 2017. Faktiske kostnader i 2016 korr. for mva var på 675 mill.  

• Hittil i 2017 utgjør legemidler 67 % av medisinske varekostnader. Dette er en økning 
fra 57 % i 2016.  

• Innen kategorien Forbruk innkjøpte varer konto 40, er legemidler den største 
kostnadsgruppen, også om vi holder H-resepter utenfor  

• Det er også på legemidler at veksten har vært størst, og spesielt for H-resepter. 
• Budsjettet til H-resept holder omtrent følge med kostnadsutviklingen og overtagelse av 

nye medikamenter. 
• Utenom H-resept har veksten ligget mellom 6-8% årlig i perioden 2013-2016. 
• I 2015 og 2016 har budsjettet økt med om lag samme prosent, men med et lavere 

utgangspunkt.  
• I 2017 er veksten i budsjettet om lag 4,4 % dersom vi korrigerer for mva. 
• Varekostnadene viser særskilt vekst innenfor avdeling for blod og kreft (nye 

kreftmedikamenter), Nevrosenteret (ny behandlingsmetode), og 
behandlingshjelpemidler (nye insulinpumper). 

• Noen fagområder har også hatt nedgang i perioden slik som kardio (nye LIS-avtaler på 
pacemaker, og gastro (Remicade har erstattet Remsima). 
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• Innenfor innkjøpsområdet er det flere som bestiller med fakturamatch, og færre som 
bestiller f.eks via mail.   

 
 
H-resept  
H-resept er helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus. Legemidlene 
forskrives på resept til den enkelte pasient, hentes ut på valgfritt apotek og administreres 
utenfor sykehus av pasienten selv eller andre. Det er kun helseforetak eller enkelte 
spesialister som kan skrive ut H-resepter. I dag omfatter dette definerte legemidler brukt i 
behandling av følgende tilstander:   
 

• kreft (fra 1.mai 2017) 
• pulmonal Arteriell Hypertensjon (PAH) (fra 1. januar 2017) 
• hepatitt C (fra 1. januar 2016) 
• anemi (fra 1. januar 2016) 
• ulike blødertilstander (fra 1. januar 2016) 
• svekket immunforsvar (fra 1. januar 2016) 
• veksthormonmangel og tilstander som medfører vekstforstyrrelser (fra 1. januar 

2016) 
• ulike krefttilstander (fra 1.januar 2014) 
• multippel sklerose (fra 1.januar 2008) 
• hudsykdom, mage-/tarmsykdom og revmatisk sykdom (fra 1. juni 2006) 

 
Fleste av disse legemidlene har tidligere blitt finansiert av folketrygden. I noen tilfeller er det 
også helt nye legemidler som tilbys pasientene. Finansering helseforetakene får for å dekke 
kostnadene til H-resept skjer dels som basisoverføring og dels med ISF-inntekter.  
  
I tilfeller hvor legemiddelet allerede er finansiert via folketrygden har helseforetakene fått 
overført midler fra folketrygden til basisrammen. Legemiddelet forutsettes da fullfinansiert 
gjennom rammetilskuddet. I påfølgende år vil legemiddelet bli inkludert i ordningen med ISF, 
og innebærer en justering av både ramme- og ISF-tilskuddet (fordelt med 50 prosent ramme 
og 50 prosent ISF). 
 
Dersom det gjelder et nytt legemiddel, forutsettes det dekket innenfor gjeldende 
budsjettrammer, så fremt Beslutningsforum for nye metoder har bestemt å ta det i bruk. Nye 
metoder som er besluttet innført før 1. oktober inneværende år vil det bli vurdert for ISF-
refusjon påfølgende år i forbindelse med den årlige oppdatering av ISF-regelverket.  
 
Nye legemidler som er godkjent som H-resept i 2017:  
 
I 2017 er det to legemidler som ble godkjent av Beslutningsforum etter 1.oktober 2016. Det er 
legemidler til behandling av Hepatitt C: Epclusa og Zepatier. Antall unike pasienter som er 
registret i DIPS med både H-resept og aktuell særkode er per juli 46. Dersom vi legger til 
grunn den samme DRG-vekten som Helse Bergen tidligere har brukt i sine beregninger, 
mangler vi ISF-inntekt på om lag 8,5 mill. Ren framskrivning tilsier en helårseffekt på 14,5 
mill. 
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Legemidler innenfor behandling med Pulmonal arteriell hypertensjon og nye kreftlegemidler 
ble godkjent fra 1. januar. Disse nye legemidlene er ikke ISF-finansiert, men skal være 
finansiert gjennom økt rammetilskudd. I 2017 mottok Helse Stavanger om lag 40 mill i økt 
basisramme for å dekke økte kostnader til nye H-resepter. Differansen mellom prognosen per 
juli og rammetilskuddet er om lag 13 mill. kr. 
 
  
 
For mer detaljer viser vi til grafene i vedlegget. 
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