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VEDR.: NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

Norsk Revmatikerforbund (NRF) har følgende kommentarer til utredningen.

Nødvendig med økte bevilgninger slik at urettferdighetene utlignes.
Utredningen bekrefter at det har vært en urettferdig fordeling av helsekroner mellom de ulike
regionale helseforetak. Ifølge Magnussen-utvalgets forslag bør urettferdighetene rettes opp
ved å ta fra de som skal ha fått for mye og gi til de som skal ha fått for lite. NRF mener dette
ikke er veien å gå, da dette forslaget vil få store konsekvenser for pasienttilbudet.
Utvalget erkjenner i utredningen at de ikke har kommet langt nok med hensyn til å analysere
kostnadsforskjeller mellom regionale helseforetak. NRF mener det er viktig at
oppfølgingsarbeidet som utvalget anbefaler, kommer raskt i gang for ytterligere å
kvalitetssikre datagrunnlaget for en ny inntektsfordelingsmodell.

Vårt krav  er at de regionale helseforetak som gjennom år har fått for lite gjennom
basisbevilgninger, må få økt bevilgningene slik at urettferdighetene utlignes.

Fortsatt øremerkede midler er nødvendig for kjøp av rehabiliteringstjenester
NRF er opptatt av at midlene til kjøp av rehabiliteringstjenester som i dag står på egen post i
statsbudsjettet (post 70 under kap 732), opprettholdes som øremerkede midler. NRF mener
dette er helt nødvendig for å sikre at mennesker med kroniske plager som revmatisme,
muskel- og skjelettlidelser får tilgang på rehabiliteringstjenester. NRF forventer derfor at
departementet følger opp sine intensjoner og sikrer at bevilgning til kjøp av
rehabiliteringstjenester fra private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner fortsatt
øremerkes.
I utredningen refereres det flere ganger til at utvalget skal ha fått i oppdrag å foreslå en
fordelingsmodell der midler til kjøp av tjenester fra private rehabiliterings- og
opptreningsinstitusjoner kan innlemmes i basisbevilgningen. NRF vil på det sterkeste fraråde
at dette området innlemmes i basisbevilgningen.
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Så langt NRF kan se, ligger det ingen forventning i mandatet om at midler til kjøp av
rehabiliteringstjenester fra private skal innlemmes i basisbevilgningen. Departementets
formuleringer i Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering underbygger ikke utvalgets
tolkning av mandatet. I strategien står det "Det er lagt opp til fortsatt øremerking av midler til kjøp
hos private leverandører på rehabiliteringsområdet. "(Nasjonal strategifor habilitering og
rehabilitering 2008-2011, side 6). Som del av statsbudsjettet, er strategien vedtatt av Stortinget
og må gis avgjørende vekt i valg av framtidig system.

Vårt krav  er at det fortsatt øremerkes midler for kjøp av rehabiliteringstjenester fra
private opptrenings-  og rehabiliteringsinstitusjoner

Med vennlig hilsen
NORSK REVMATIKERFORBUND

Ø
Nj ål Idsø Merete Nielsen
Forbundsleder Interessepolitisk konsulent


