– Dette blir langt.
Slik innledet Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU, da han tirsdag
kurset styret i Helse Møre og Romsdal om Magnussen 2-modellen. Det er en ny
modell for fordeling av inntektene blant landets re helseregioner, og skal avløse
dagens Magnussen-modell
For styret var kurset en bakgrunn for saka de skal behandle i november, om
hvordan pengene skal fordeles innad i Midt-Norge, mellom Møre og Romsdal, St.
Olavs og Nord-Trøndelag. Styret skal gi sitt innspill om dette i høringsrunden for det
forslaget som ble lagt fram i starten av oktober. Helse Midt vedtar endelig løsning
for intern fordeling 17. desember

220 mill. til Helse M og
Som kjent foreslår arbeidsgruppa i Midt-Norge at pengene skal fordeles internt etter
samme prinsipper som den nasjonale modellen, sjøl om Magnussen 2 ikke er laget
for lokale helseforetak, men for landets re helseregioner
Med Magnussen 2-prinsippene til grunn også i internt Midt-Norge, foreslås at Helse
Møre og Romsdal får drøyt 220 millioner kroner mer i året, og Nord-Trøndelag
knappe 37 millioner mer. Alt dette - litt under 260 millioner - skal komme fra St.
Olavs hvis forslaget vedtas
I forslaget ligger også at St. Olavs skal få et eget tilskudd, begrunnet med høgere
kostnader for universitetssjukehus enn andre sjukehus

Betyr lite i Norge, mye i Midt-Norg
Hvis pengene til landets re helseregioner skulle fordeles etter Magnussen 2 i dag,
ville det bety nesten ingen ting. Modellen gjelder basisramma til landets sjukehus,
ca. 100 milliarder - og ville bare yttet på 233 millioner. Det er bare 2 kroner og 30
øre for hver tusenlapp
For Helse Midt som helhet betyr Magnussen 2 absolutt ingen ting. Vår region får 1
million kroner mindre i året med ny modell, som ikke vil merkes i det hele tatt i en
basisramme på 15 milliarder kroner
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Innad i Midt-Norge, derimot, er bildet et helt annet. Her omfordeles nær 260
millioner hvis Magnussen 2 følges. Det er mer enn omfordelinga mellom landets
helseregioner samlet

Hva er poenget
Rbnett snakket med Jon Magnussen etter kurset tirsdag kveld
– Når ny modell omfordeler bare 233 millioner av 100 milliarder til sjukehusNorge - hva er da poenget med å endre dagens modell
– Den nye modellen har en annen og bedre vekting av ulike faktorer enn dagens
modell. Det betyr at den vil være mye bedre til å fange opp endringer i behovene
for helsetjenester framover enn dagens, sier Magnussen. Og
– Kvaliteten ved en modell er ikke knyttet til hvor mange penger den fordeler, men
om den fanger opp verden slik den er

Kraftig skjevfordeling
– For Møre og Romsdal foreslås 220 millioner mer i året med ny modell.
Mange tolker det slik at helseforetaket med dagens modell har vært kraftig
under nansiert i årevis. Er det en rimelig tolkning
– Nei. Det er rundt 10 år mellom modellene. Virkeligheten var en annen i 2010 enn i
2020. Da er spørsmålet når endringene oppsto som gir en annen fordeling med ny
modell. Var det i 2011, eller i 2018? Man har en modell til en ny gjelder, det må man
forholde seg til. Det er lite hensiktsmessig å si at den forrige modellen var gal

Betale tilbake
Som kjent krevde fylkets ordførere i september at Helse Midt-Norge «må
kompensere for den betydelege under nansieringa som Helse Møre og Romsdal
har hatt sidan 2011 og fram til i dag.» Beløpet de anslo, var mellom 1,5 og 1,7
milliarder for årene de mener har vært skjevfordelt
Magnussen berørte tilbakebetaling under kurset, der han sa
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– Hvis man tenker at Magnussen 2 er bedre enn Magnussen 1, og at man da skal
gå tilbake i tid og omfordele, da blir det vanskelig. Det innebærer i så fall at det du
får med ny modell i 2021, kan du måtte betale tilbake i 2030 når Magnussen 3
kommer. Man må se framover, ikke bakover, og akseptere modellen slik den er
vedtatt. Og jo lenger tid det går mellom to modeller, jo mer sannsynlig er større
endringer

Han viser til at samme system gjelder for kommuner og fylkeskommuner. Der
gjøres ny fordeling ca. hvert 10 år
– Det handler om stabilitet og forutsigbarhet, opp mot risikoen for å ha tråkket feil,
sier professoren

Eget tilskudd til St. Olav
Arbeidsgruppa i Midt-Norge foreslår eget tilskudd til St. Olavs fordi det er
universitetssjukehus. Samtidig står det at «estimert kostnad», et prinsipp i ny
modell, allerede regner inn ekstra kostnader for universitetssjukehus
– Er det da rimelig at St. Olavs får egen pott i tillegg til den generelle
fordelinga, Magnussen?

- På regionnivå er tanken at vi fanger opp kostnadene for universitetssjukehus, ja.
Men om vi fanger det opp innad i en region, vet vi ikke. Generelt er det lurt at en
regional arbeidsgruppe vurderer om den nasjonale modellen treffer innad i egen
region. Det er ingen grunn til å si at det som ligger i den nasjonale modellen, må
være riktig også innenfor en region. Det er ikke galt å lande på en annen
fordeling, men da må man ha en historie rundt det. Og det er lettere å lage slike
historier når man er lokal. Vi i det nasjonale utvalget kan ikke si noe fornuftig om
fordeling internt i en region
– Så oppsummert: Når Helse Møre og Romsdal har slitt i 10 år uten å få
pengene til å strekke til, da er det bare å si shit happens, det er det ikke noe å
gjøre med?

.
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– Jeg sier ikke shit happens. Det jeg sier, er at en modell er den beste du kan ha,
når du innfører den. Alle modeller har en stor grad av usikkerhet, sånn er det bare.
Når man har en modell, da er det den riktige. Det er ikke noe alternativ, for en
modell må du ha

