Til
Helse - og omsorgsminister Bent Høie

Kommunene i Møre og Romsdal krever endret finansieringsmodell for Helse Møre og Romsdal HF.
Helse Møre og Romsdal HF har økonomiske utfordringer i størrelsesorden 160 - 300 millioner kroner i
2014 - 2016. For å komme i økonomisk balanse foreslår helseforetaket nå betydelige endringer i
sykehustilbudene i hele Møre og Romsdal. Det foreslås også omfattende funksjonsfordeling mellom
sykehusene med nedlegging av mange funksjoner ved lokalsykehusene som resultat.
Oslo Economics har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjort en ekstern vurdering av
finansieringsmodellen til Helse Midt-Norge RHF, den viser at Helse Møre og Romsdal HF er
underfinansiert med ca. 300 millioner kroner. Finansieringsmodellen - "Magnussenmodellen" - er en
nasjonal modell, men hvert helseforetak har sin variant som de har vedtatt. I Helse Midt-Norge RHF
er bla. sykehusstruktur vektet lavt, og forskning vektet høyt.
Konsekvensene av finansieringsmodellen for innbyggerne i Møre og Romsdal er alvorlig. Nedleggelse
av akuttfunksjoner, samling og sentralisering av fødetilbud, barneavdeling, øyeavdeling, øre -nesehalsavdeling og psykiatriske tilbud er noen av forslagene for å få budsjettet til Helse Møre og
Romsdal HF i balanse. I denne sammenheng viser vi til den politiske plattformen til den nye
regjeringen som vil stoppe nedleggelser av akutt- og fødetilbud som ikke er begrunnet med
pasientsikkerhet og kvalitet, før nasjonal helse- og sykehusplan er behandlet.
Kommunene er nå sterkt bekymret for at kortsiktige økonomiske vansker i helseforetaket
medfører at innbyggerne i Møre og Romsdal ikke får likeverdige spesialisthelsetjenester. Vi ber
med dette Helseministeren gripe inn for å endre finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge, for å
unngå en vesentlig nedbygging av sykehustilbudet i fylket.
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