Fra: Listou, Jostein[Jostein.Listou@helse-midt.no]
Sendt: 26.11.2020 14:40:07
Til: HMN Postmottak[HMN.Postmottak@helse-midt.no]
Tittel: FW: Respons på Høring - ny inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Midt-Norge

From: QuestBack <noreply@questback.com>
Sent: Thursday, November 26, 2020 2:20 PM
To: Listou, Jostein <Jostein.Listou@helse‐midt.no>
Subject: Respons på Høring ‐ ny inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Midt‐Norge

distbylink@questback.com sine svar
Hvem er du?
E-postadresse
yngvild.helmersen@namdalregionrad.no
Kommune
Namdal regionråd
Har du innspill på hvordan ordningen for gjestepasienter skal utformes?
Det vises til høringsutkast til «Justert inntektsfordelingsmodell i Helse Midt
Norge» datert 23.10.2020. Namdal regionråd ønsker å avgi uttalelse, fordi
saken har stor betydning for sykehustilbudet for innbyggerne i våre kommuner.
Inntektsfordeling mellom helseforetakene er avgjørende for prinsippet om lik
rett til behandling i spesialisthelsetjenestene uavhengig av bosted. Namdal
regionråd representerer 11 kommuner lengst nord i Trøndelag, som alle har
Sykehuset Namsos som sitt lokalsykehus. For våre innbyggere har også St.
Olav en sentral rolle, og vi er opptatt av universitetssykehuset ikke svekkes. St.
Olav er også vårt sykehus. Vi støtter hovedlinjene i justeringen av dagens
modell, og at behov og kostnadsindekser for somatikk fra Magnussen 2utvalget legges til grunn. Vi er derimot bekymret for takstøkningen for
gjestepasientutgiftene, og de utslag dette kan ha for helseforetakenes
økonomi. For Helse-Nord Trøndelag betyr dette isolert sett en kostnadsøkning
på 65 millioner kroner årlig basert på samme volum som i dag. Dette vil også
innebære en forskyving av ressurser fra nord til sørdelen av helseforetaket
ettersom pasientlekkasjen er størst lengst sør. Statistikken fra 2019 viser for
eksempel at 38 prosent av pasientene fra Stjørdal ble behandlet ved St. Olav,
mens alle namdalskommuner lå under 15,7 prosent. Magnussen 2-utvalgets
modell om en differensiering av gjestepasientutgiftene utfra avtalt volum ville
vært bedre og ikke gitt sykehusene den samme økonomiske usikkerheten. Det
må derfor være en absolutt forutsetning at det etableres et gjensidig
forpliktende samarbeid mellom helseforetakene for å redusere omfanget av
gjestepasienter, slik høringsutkastet legger opp til. Dette arbeidet må ha tydelig
mål, og må følges opp slik at gjestepasientutgiftene ikke kommer ut av kontroll.
Det er i alles interesse at andelen gjestepasienter reduseres og at
lokalsykehuspasienter i størst mulig grad behandles ved sitt lokale sykehus. En
utvikling med store gjestepasientutgifter vil true grunnlaget for et godt tilbud av

spesialisthelsetjenester ved lokalsykehusene, og vil ikke være akseptabelt.

Gi tilbakemelding
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