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HØRING - FINANSIERING AV BASISBEVILGNINGEN TIL DE REGIONALE 
HELSEFORETAKENE 
 
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet i 
forbindelse med ”NOU 2008:2 - Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak”:  
 
Oslo har mottatt NOU 2008:2 (Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak) på 
høring. Dette er en omfattende utredning fra fagpersoner innenfor området. Det er en rekke 
faglige analyser som virker grundig underbygde. Utredningen berører ikke Oslo kommune 
direkte, men kan få betydning på en indirekte måte. Det gis under noen synspunkter på enkelte 
punkter i utredningen, og det pekes på mulige konsekvenser av forslaget.  
 
Utvalget har vurdert mange kriterier som kan brukes for å fordele midler mellom 
helseforetakene. Blant de som er valgt, er et kriterium som er en indeks for klima og 
breddegrad. Det stilles spørsmålstegn ved denne indeksen også fra 3 av utvalgets medlemmer. 
Tvilen gjelder både at det finnes liten faglig dokumentasjon på at klimatiske forhold og 
beliggenhet påvirker helsetilstand og behov for spesialisthelsetjenester og operasjonaliseringen 
av kriteriet. Det vises her til en særuttalelse i kap. 8.1.6 i utredningen. Medlemmene slutter seg 
til bruken av indeksen for å få enighet om en felles modell. Oslo mener at denne indeksen bør 
vurderes nærmere. 
 
Forslagene i utredningen innebærer en betydelig omfordeling fra Helse Sør-Øst til de andre 
regionene. Oslo er bekymret på innbyggernes vegne for virkningene av en slik omlegging som 
kan gi et dårligere sykehustilbud enn i dag. 
 
Oslo kommune har ikke gått tungt inn i de faglige delene av utredningen. Oslo kommune vil 
imidlertid peke på at skjæringspunktet mellom sykehusenes ansvar og kommunenes ansvar kan 
bli forskjøvet. Sykehusenes utskrivningspraksis har i mange år gått i retning av at pasienter 
skrives ut raskere enn før. Dette innebærer at det blir stilt større krav til kommunenes 
omsorgsapparat og at dette området legger beslag på en økende del av kommunenes ressurser. 
Dersom Helse Sør-Øst får redusert sine inntekter i den størrelsesorden som utvalgets forslag 
innebærer, er vi bekymret for at dette fører til enda større press på kommunens tjenesteapparat.  
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Oslo kommune mener at den samfunnsøkonomiske gevinst som kan hentes ut ved reduserte 
liggetider i sykehusene er begrenset dersom ikke kommunesektoren samtidig tilføres ressurser, 
og at omleggingen foregår på en planlagt og styrt måte. For at spesialisthelsetjenesten og 
kommunen skal kunne bidra til utviklingen som likeverdige parter er det nødvendig at 
kommunen også gis anledning til å bygge opp den kapasitet og kompetanse som er nødvendig 
for å ivareta ansvaret for en større del av pasientforløpene.  
 
I diskusjonen om utvalgets forslag er det derfor nødvendig at det vurderes å tilføre ekstra 
midler og at det lages en overgangsperiode ved en evt. omlegging. 
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