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Høringssvar - Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus  
 
Innstilling til vedtak: 
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 
 

 Foretakstilhørighet for Sykehuset i Kongsvinger må ses i sammenheng med utredningen om 
organisering av spesialisthelsetjenesten i Hedmark og Oppland.  
 

 Sykehuset i Kongsvinger bør opprettholdes som sykehus med akuttfunksjoner og visse 

spesialisttjenester. Fremtidig foretakstilhørighet må sikre befolkningen i 
Kongsvingerregionen et best mulig tilbud. Det medisinske fagmiljøet viser at dette best 
ivaretas dersom Kongsvinger sykehus forblir i Sykehuset Innlandet.  

 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  
 
 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
 
Vedlegg: 
-  
 

Hamar, 27.04.2017 
 

Per-Gunnar Sveen 
fylkesrådsleder 
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Saksutredning 
 

Høringssvar - Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus  
 

Innledning og bakgrunn 
Helse Sør-Øst RHF har i foretaksmøtet med eier, Helse- og omsorgsdepartementet, fått i oppdrag å vurdere om 
det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til Akershus 
universitetssykehus. 
 
På denne bakgrunn etablerte Helse Sør-Øst i august 2016, en prosjektgruppe med representasjon fra berørte 
kommuner, og fra ledelsen ved de berørte helseforetakene. Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue 
og Nes har deltatt i arbeidet. Åsnes har fulgt arbeidet fordi befolkningen i kommunen bruker 
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Kongsvinger. Prosjektgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF.  
 
Prosjektgruppen har levert rapporten «Vurdering av foretakstilknytning for Kongsvinger sykehus», som nå en 
sendt ut på høring. Høringsfristen er 20.05.17. Etter avtale med Helse Sør-ØST RHF, har Hedmark 
fylkeskommune fått utsatt høringsfrist, slik at fylkestinget har mulighet til å behandle høringsinnspillet i møtet 
12.-13. juni.  
 
Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF vil fremme sak om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus til 
styret i Helse Sør-Øst RHF den 15. juni 2017. Deretter vil saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Saken har vært oversendt Hedmark fylkeskommunens Råd for likestilling for funksjonshemmede (RLF), 
Hedmark fylkeskommunes eldreråd og Ungdommens fylkesting. RLF har avgitt høringsuttalelse, og denne er 
vedlagt saken.  
 

Saksopplysninger – fakta 
 
I foretaksmøte for Helse Sør-Øst RHF 15. august 2015, sak 3, ble det besluttet at en i det videre arbeidet med å 
analysere kapasitetsbehov, skal vurdere om det er hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus til Akershus 
universitetssykehus. En overføring vil innebære at en også overfører opptaksområdet for dagens sykehus. 
Oppfølging av dette punktet inngår som en del av arbeidet med regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.  
 
På bakgrunn av ovennevnte, etablerte Helse Sør-Øst RHF i august 2016, en prosjektgruppe med representanter 
fra berørte kommuner og ledelsen ved Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF. 
Prosjektgruppen fikk i oppdrag å vurdere om en bør overføre av Kongsvinger sykehus til Akershus 
universitetssykehus HF, og eventuelt hvordan en slik overføring kan gjennomføres.  

Mandatet 

Prosjektgruppens mandat er, kort beskrevet:  
 

 Beskrive dagens tjenestetilbud  

 Beskrive hvor befolkningen i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus i dag får 
spesialisthelsetjenester (pasientstrømmer) og beskrive forventet befolkningsutvikling 

 Beskrive faglige og økonomiske konsekvenser av en eventuell overføring av 
Kongsvinger sykehus  

 Basert på modellene i Nasjonal helse- og sykehusplan, beskrive hvordan Sykehuset 
Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF ser for seg framtidens Kongsvinger sykehus  

 Vurdere om det er aktuelt å overføre deler av opptaksområdet (enkeltkommuner) til Akershus 
universitetssykehus HF fra Sykehuset Innlandet HF  
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 Innhente synspunkter fra berørte helseforetak, berørte kommuner, brukermiljøer og tillitsvalgte 
 

 
Prosjektgruppen er også bedt om å gjennomføre risikoanalyse av alternativene. Risikoanalysen skal minst 
omfatte konsekvens for pasientforløp, faglig utvikling, prehospitale tjenester og samarbeid med 
kommunene. 

Prosjektgruppen 

Følgende har deltatt i prosjektgruppen: 
 

 Sykehuset Innlandet HF Astrid Bugge Mjærum, viseadministrerende direktør  

 Sykehuset Innlandet HF Gunn Godtland Bakke, divisjonsdirektør psykisk helse  

 Sykehuset Innlandet HF Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør prehospitale tjenester  

 Akershus universitetssykehus HF Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør  

 Akershus universitetssykehus HF Øystein Kjos, divisjonsdirektør psykisk helsevern  

 Bruker Randi Aasvestad, Brukerkontoret Kongsvinger sykehus  

 Bruker Per Rasmussen, Brukerutvalget i SI  

 Tillitsvalgt Kongsvinger Øyvind Mikkelsen Ottestad, LIS Kongsvinger sykehus  

 Hovedverneombud Magne Tronstad, Kongsvinger sykehus  

 Konserntillitsvalgt Irene Kronkvist, Unio  

 Konserntillitsvalgt Terje Keyn, akademikerne  

 Konserntillitsvalgt Lasse Sølvberg, LO  

 Kongsvinger kommune Sjur Strand, ordfører, Åge Henning Andersen, kommunelege  

 Grue kommune Åse Bjerke Lilleåsen, varaordfører  

 Eidskog kommune Kamilla Thue, ordfører og Gunn Gjester (vara)  

 Sør-Odal kommune Knut Hvithammer, ordfører  

 Nord-Odal kommune Randi Standerholen, Leder for helse- og omsorgsetaten  

 Åsnes kommune Toril Gundersen, Kommunalsjef helse, pleie og omsorg  

 Nes kommune Unni Berit Schjervheim, kommuneoverlege  

 Sykehusaksjonen May Sønsterud  

 Prosjektleder Helse Sør-Øst RHF Andreas Moan  

 Spesialrådgiver Helse Sør-Øst RHF Dagny Sjaatil  

 Sen. finansrådgiver Helse Sør-Øst RHF Kirsti Bjørge  

Rapporten  

Rapporten som nå er på høring, «Vurdering av foretakstilknytning for Kongsvinger sykehus», omhandler 
mandat, organisering og gjennomføring av prosjektet. Det gis en ren fakta beskrivelse av sykehuset i 
Kongsvinger, Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF. Prosjektgruppen har videre 
kartlagt befolkningsutvikling og reiseavstander. I rapporten ligger det også samfunnsmedisinske 
vurderinger 
 
Kommunene Nes i Akershus fylke og Åsnes i Hedmark fylke omtales spesielt i rapporten, fordi de benytter 
spesialisthelsetjenester både i Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus.  
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I rapporten fremgår det også hvilke muligheter Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus ser, når 
det gjelder framtidig drift av sykehustjenestene i Kongsvinger. En eventuell foretaksendring vil gi økonomiske 
konsekvenser, IKT-konsekvenser og personellmessige konsekvenser, og dette er det også redegjort for i 
rapporten.  
 
Til sist gjør prosjektgruppen rede for 3 ulike modeller for fremtidens Kongsvinger sykehus. Det skisseres 
alternative løsninger, og vurderinger fra prosjektgruppen, berørte kommuner, Akershus universitetssykehus og 
Sykehuset Innlandet. 
 
Nedenfor gjengis noen hovedelementer fra rapporten. 

Beskrivelse - Kongsvinger sykehus 
Kongsvinger sykehus ivaretar i dag lokalsykehusfunksjoner for indremedisin (generell), kirurgi/ortopedi, 
akuttmedisin/traume, radiologi, føde- og barselavdeling. Sykehuset har ca. 77 legeårsverk, ca. 230 årsverk 
pleiepersonale og ca. 130 årsverk andre som ivaretar klinisk virksomhet. I tillegg benyttes ca. 26 årsverk i 
medisinske servicefunksjoner og ca. 64 årsverk til ikke-medisinske tjenester lokalt i Kongsvinger.  Divisjon 
Psykisk helsevern er en tverrgående divisjon i Sykehuset Innlandet som har følgende aktivitet i Kongsvinger: 
DPS (Distriktspsykiatrisk senter) og BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). DPS er budsjettert med 
30 årsverk i poliklinikk, 31 årsverk i døgnenheten og 11 årsverk til tverrfaglig spesialisert rus- og 
avhengighetsbehandling (TSB), hvorav 9 legeårsverk. BUP benytter 21 årsverk.  
 
Kongsvinger sykehus har i årene 2010-2015 scoret dårligere enn landsgjennomsnittet på indikatoren “30 
dagers total overlevelse”, særlig hos eldre pasienter. Dette har vært og er gjenstand for kontinuerlig 
forbedringsarbeid. Samtidig scorer sykehuset tallmessig (men ikke statistisk signifikant) over 
landsgjennomsnittet på alle indikatorer for pasientopplevd kvalitet. 
 
Bygningsteknisk er sykehuset i relativt god stand, men med et klart vedlikeholdsbehov. Det tekniske 
oppgraderingsbehovet er beregnet til 71 millioner kroner i kortsiktige må-tiltak (innen 0-5 år) og 71 
millioner kroner i langsiktige bør-tiltak (6-10 år), noe som tilsier et investeringsbehov knyttet til vedlikehold 
på 14 millioner kroner per år. 

 
Opptaksområde 
Med et opptaksområde på i underkant av 50.000 mennesker er Kongsvinger noe mindre enn gjennomsnittet av 
norske sykehus. Kongsvinger sykehus leverer i hovedsak helsetjenester til Nes, Kongsvinger, Sør-Odal, Eidskog, 
Nord-Odal og Grue. Befolkningen i opptaksområdet er på ca. 42 000 innbyggere i Glåmdalskommunene 
Kongsvinger, Eidskog, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal, samt ca. 10 000 innbyggere i Nes kommune (Akershus 
fylke). Åsnes kommune tilhører opptaksområdet til Sykehuset Innlandet, divisjon Elverum-Hamar innen 
somatikken, men er knyttet til DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger når det gjelder lokalbasert psykisk 
helsevern. Dersom Sykehuset Innlandet samler sin virksomhet ved å bygge stort akuttsykehus ved Mjøsa, vil 
det antageligvis føre til at Åsnes ønsker å få spesialisthelsetjenester fra Kongsvinger sykehus. 
 
Befolkningsgrunnlaget ventes å vokse til 68 000 i 2030 om man inkluderer Nes kommune. Uten Nes vil det 
bo omlag 44 000 i det geografiske opptaksområdet. Innbyggerne i Nes kommune hadde sitt sykehustilbud 
ved Sentralsykehuset i Akershus (SiA) fram til 2001, men ble midlertidig overført til Kongsvinger på grunn av 
utbygging av SIA. Avtalen er ikke reforhandlet, men videreført i praksis. Mange pasienter og pårørende fra 
Nes oppgis i rapporten å oppleve det mer tungvint å reise til Kongsvinger enn Oslo.  
 
Det er ikke alle pasientene i opptaksområde som behandles ved Kongsvinger sykehus. Halvparten av 
pasientene i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus (52 %) behandles ved Kongsvinger sykehus, og om lag 
70 % behandles innenfor Sykehuset Innlandet. Oslo universitetssykehus har regionfunksjonene for 
Sykehuset Innlandet og behandler 14 % av pasientene, mens 13 % får sin behandling ved Akershus 
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universitetssykehus. Ser vi på Nes kommune er situasjonen annerledes. Der behandles 41 % av pasientene 
ved Akershus universitetssykehus, 32 % ved Kongsvinger sykehus og 3 % i andre sykehus i Sykehuset 
Innlandet. 

 
Beskrivelse – Akershus universitetssykehus 
I 2008 flyttet store deler av virksomheten inn i nyere lokaler på Nordbyhagen i Lørenskog.  
 
Foretaket hadde i 2015 ca. 6600 årsverk, fordelt på 9000 medarbeidere. Det leverer tjenester innen de 
fleste medisinske spesialiteter og kjennetegnes ved å være landets største akuttsykehus. Etter en 
driftsmessig krevende periode etter utvidelse av opptaksområdet i 2011, er kapasitetsutfordringene nå 
betydelig redusert, med reduserte ventetider, fristbrudd og liggetider. 
 

Opptaksområde 
Helseforetaket har lokal- og områdesykehusfunksjoner for en befolkning på 500 000 innbyggere fra 
Romerike (13 kommuner), Follo (6 kommuner) og bydelene Alna, Grorud og Stovner i Oslo, samt Rømskog 
kommune i Østfold. I 2030 forventes innbyggertallet i dagens opptaksområde å ha økt til 600 000 (580 000 
uten Vestby). Det legges opp til en trinnvis utfasing av spesialisthelsetjenesteansvaret for Vestby kommune 
og bydelene i Groruddalen til henholdsvis Østfold og Oslo sykehusområder, for å sikre at Akershus 
universitetssykehus skal ha tilstrekkelig kapasitet i årene som kommer.  

 
Økonomiske konsekvenser av en eventuell overføring  
En overføring forutsettes å bli gjennomført som en virksomhetsoverdragelse, hvor Akershus 
universitetssykehus overtar totaløkonomi, inklusive bygg og medisinsk-teknisk utstyr. Sykehuset Innlandet 
må gjennomføre nødvendige omstillingstiltak i alle deler av driften for å sikre økonomisk bærekraft.  
 
Det er anslått at en tilpasning av driften til nye inntektsrammer vil ta minimum 3-4 år. For Akershus 
universitetssykehus er det beregnet en tilnærmet uendret driftsøkonomi ved en overføring av Kongsvinger 
sykehus. I tillegg til økonomiske effekter fra drift, vil en eventuell overføring medføre en reduksjon i 
regionale investeringsmidler ved Sykehuset Innlandet på 6,4 millioner kroner, hvorav 6 millioner kroner 
overføres til Akershus universitetssykehus og 0,4 millioner kroner overføres til Oslo universitetssykehus. 
 
Kostnadsoverslaget knyttet til omlegging av IKT-systemer som følge av en endret foretakstilhørighet 
summerer seg til minimum 50 millioner kroner uten risikopåslag. I rapporten fremheves det at dette tallet 
er svært usikkert.  

 
Kapasitet 
En viktig utfordring i Helse Sør-Øst er å sørge for riktig kapasitet til riktig tid i hovedstadsområdet. Veksten i 
Akershus er særlig stor, samtidig som Akershus universitetssykehus allerede i dag er Norges største 
akuttsykehus med et opptaksområde på rundt 500 000 innbyggere. Det planlegges gradvis utfasing av 
befolkningsgrunnlag fra Akershus sykehusområde for å opprettholde tilstrekkelig kapasitet, gjennom flytting av 
Vestby kommune til Østfold, og bydelene i Groruddalen til Oslo. Et mulig bidrag til ytterligere kapasitet for 
Akershus sykehusområde er å overføre Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus. Det er per i dag 
ledig kapasitet på Kongsvinger sykehus, både bygningsmessig og funksjonelt, antagelig også (i mindre grad) når 
det gjelder personale. Det er imidlertid også slik at kapasiteten på Kongsvinger sykehus kan komme til å bli 
nyttig for Sykehuset Innlandet i framtiden. 

 
Personellmessige konsekvenser 
Ved en eventuell endring i foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus vil Helse Sør-Øst RHF ta 
utgangspunkt i reglene for virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer bl.a. at arbeidsgivers rettigheter og 
plikter overføres til den nye arbeidsgiver. Videre fortsetter arbeidstakerne sitt ansettelsesforhold med 
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samme individuelle betingelser som før - jf. arbeidsavtale. Virksomhetsoverdragelse gir i seg selv ikke saklig 
grunn til oppsigelse/ avskjed av arbeidstakere.  
 
Dersom en endrer foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus, vil det være gunstig å koordinere 
tidspunktet med overføring av spesialisthelsetjenestansvaret for Vestby kommune. En beslutning om 
eventuell overføring rundt sommeren 2017 vil dermed i praksis ikke være gjennomførbar før 01.01.2019    
 
Fremtidige modeller for Kongsvinger sykehus 
I mandatet til prosjektgruppen, inngår det å skissere framtidige modeller for Kongsvinger sykehus i de to 
helseforetakene. For å klarlegge hvilke modeller som er aktuelle for framtidens Kongsvinger sykehus, og for å 
forstå om det er prinsipielle forskjeller i tenkningen i Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus, ble 
prosjektgruppen supplert med ledere ved berørte klinikker (enheter) i de to foretakene. Denne faggruppen har 
hatt to møter for å vurdere fremtidige modeller for Kongsvinger sykehus.  
 
I rapporten skisserer prosjektgruppen 3 modeller: 
 
Modell 1 Kongsvinger sykehus uten akuttfunksjoner 
I en slik modell vil Kongsvinger sykehus være et sykehus med kun dagaktivitet og uten akuttfunksjoner.  
Modell 1 vurderes ikke som egnet i noen av helseforetakene.  
 
Modell 2 Kongsvinger som akuttsykehus med tilpassede funksjoner 
I denne modellen vil Kongsvinger sykehus som minimum ha akuttfunksjoner i indremedisin, anestesilege i 
døgnvakt og planlagt kirurgi. Modell 2 anbefales i begge helseforetak. 
 
Modell 3 Kongsvinger som stort akuttsykehus 
Denne modellen innebærer at man beholder full kirurgisk og medisinsk akuttberedskap. Dersom en slik 
modell skal være bærekraftig må Kongsvinger sykehus enten tilføres større befolkningsgrunnlag (flere 
kommuner) eller en må overføre flere funksjoner til sykehuset. 
 
-Kongsvinger som stort akuttsykehus i Sykehuset Innlandet  
Det vurderes ikke som aktuelt å la Kongsvinger sykehus utvide sitt befolkningsgrunnlag (flere kommuner) 
innenfor Sykehuset Innlandets opptaksområde. Det er heller ikke kapasitetsmessige utfordringer innenfor 
Sykehuset Innlandet som tilsier at funksjoner bør overføres fra de andre Innlands-sykehusene til Kongsvinger. 
 
-Kongsvinger som stort akuttsykehus i Akershus universitetssykehus  
Akershus universitetssykehus har hatt betydelige utfordringer med kapasitet, men har gjennom effektivisering 
og bedre driftsformer langt på vei kommet i kapasitetsmessig balanse. Akershus universitetssykehus vil vurdere 
å utvide Kongsvinger sykehus’ opptaksområde for lokalsykehusfunksjoner til å omfatte Eidsvoll (24 000 
innbyggere) og gjenstående deler av Nes kommune (11 000 innbyggere). Opptaksområdet blir da inntil 87.000 
mennesker i dag og nærmere 100.000 i 2030, og i et slikt scenario er det også mulig å opprettholde 
akuttkirurgi. Akershus universitetssykehus mener at de i dag har kapasitet til å ta seg av så vel akutte 
innleggelser som planlagt kirurgisk virksomhet og anbefaler ikke modellen nå, men vil vurdere ulike løsninger 
for akutt-tilbudet ved en eventuell endret foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. 
 
 
 
Prosjektgruppens oppsummering  
Prosjektgruppens konklusjon når det gjelder modellvalg, er at et framtidig Kongsvinger sykehus vil utvikles 
videre som akuttsykehus, sannsynligvis med tilpasning av akuttfunksjoner, uavhengig av foretakstilhørighet. 
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Videre sies det i rapporten at hverken brukere, sykehusaksjoner eller politikere har ytret ønske om at 
Kongsvinger sykehus utvikles videre i Sykehuset Innlandet.  
 
Reisevei og oppstykkede pasientforløp har betydning for pasientopplevd kvalitet. Pasientforløpene i 
Sykehuset Innlandet preges av at ulike funksjoner finnes ved ulike lokaliteter. Prosjektgruppen sier at dette 
ikke vil bortfalle helt, ved en eventuell overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus. 
Men reiseveien blir kortere og tilbudet av områdefunksjoner samlet. Dersom Kongsvinger sykehus 
overføres til Akershus universitetssykehus bør kapasiteten på Kongsvinger sykehus utnyttes, mest 
sannsynlig ved at Kongsvinger sykehus overtar lokalsykehusfunksjonen for Nes kommune og eventuelt 
Eidsvoll kommune. 
 
I rapporten står det videre at det per i dag ikke synes som det faglige samarbeidet mellom Kongsvinger sykehus 
og resten av Sykehuset Innlandet fungerer godt nok. Det bærer generelt preg av for liten sirkulasjon av fagfolk. 
Videre vises det til nasjonale data hvor det fremgår at kvaliteten ved den behandling som gis ved Kongsvinger 
sykehus kan, og bør, forbedres. Høsten 2016 iverksatte Sykehuset Innlandet en rekke tiltak som skal bidra til 
utvikling av bedre kvalitet og pasientsikkerhet. 
 
Det fremheves at det er avgjørende for sykehusets framtid, om det er behov for den kapasiteten som 
sykehuset har. Sykehuset Innlandet har ikke behov for å øke aktiviteten på Kongsvinger sykehus slik det er i 
dag, og planene for framtidig sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet peker ikke i denne retningen nå. 
Akershus universitetssykehus kan få behov for avlastning. En overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus 
universitetssykehus vil avlaste Nordbyhagen for akutte lokalsykehusfunksjoner til befolkningen i Eidsvoll 
kommune og Nes kommune, samtidig som pasientgrunnlaget for områdefunksjonene på Nordbyhagen ville 
øke. 
 
Alternative løsninger 
A: Kongsvinger sykehus overføres til Akershus universitetssykehus. Ledig kapasitet utnyttes for å skape 
fleksibilitet rundt Akershus universitetssykehus. 
Alternativet innebærer å overføre lokalsykehusfunksjoner fra Akershus universitetssykehus til Kongsvinger 
sykehus for en eller flere kommuner, eller å overføre oppgaver, for å skape rom på Akershus 
universitetssykehus. En overføring til Akershus vil i første omgang kunne gjelde Nes kommune og hvis behov, 
andre kommuner på Øvre Romerike. Alternativt kan man foreta oppgavedeling mellom sykehusene. Det vil gi 
både bedre kapasitet på Akershus universitetssykehus og en utvikling mot bedre oppgavedeling og faglig 
utvikling i begge sykehus, samt et mer robust Kongsvinger sykehus. Dette er ikke til hinder for at Kongsvinger 
sykehus kan tilpasses med tanke på akuttfunksjoner, fødetilbud og lignende 
 
B: Kongsvinger sykehus forblir i Sykehuset Innlandet. 
Dersom Kongsvinger sykehus sin kapasitet ikke utnyttes til å skape fleksibilitet rundt Akershus 
universitetssykehus, anbefales det ikke å endre foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Imidlertid vil Nes 
kommune fortsette å ønske seg tilbake til Akershus universitetssykehus, noe som vil kunne svekke 
driftsgrunnlaget for Kongsvinger sykehus. Videre utvikling og sannsynlig omlegging til akuttsykehus med 
tilpassede akuttfunksjoner vil trolig kunne skje like godt i Sykehuset Innlandet (med forbehold om mulig 
reduksjon i befolkningsgrunnlag knyttet til Nes kommune). 
 

Vurdering fra kommunene 
Når det gjelder kommunene som er representert i prosjektgruppen, fire med ordfører eller varaordfører og de 
øvrige med ledere fra kommunen, ønsker de overføring til Akershus Universitetssykehus. I henhold til 
rapporten representerer disse et klart og tydelig ønske i befolkningen kommunene representerer. En kobling til 
Akershus universitetssykehus vil etter kommunenes oppfatning legge til rette for et godt og robust Kongsvinger 
sykehus som kan fange opp den veksten i befolkning som forventes i regionen framover. Sykehusaksjonen 
støtter dette. 
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Vurdering fra Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet 
Helseforetakenes oppsummering er, at gitt at den faglige utviklingen og utviklingen av tjenestetilbudet i 
Kongsvinger sykehus vil bli nokså likt i begge foretak, så synes omstillingsutfordringene å være større enn 
gevinstene ved en overføring. 
 
Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus er enige om at det er behov for å gjøre større endringer 
på Kongsvinger sykehus. Det inkluderer vanlig effektivisering av driften, men ikke minst at man vurderer hvilke 
funksjoner sykehuset skal utvikle og bli gode på. Begge helseforetak peker på at det med dagens 
befolkningsgrunnlag bør utredes hvordan akuttfunksjonene skal drives og om sykehuset fortsatt skal ha tilbud 
innen akuttkirurgi 
 
Begge helseforetak har kompetanse og faglig styrke til å heve kvaliteten på Kongsvinger sykehus. Akershus 
universitetssykehus har noen ekstra forutsetninger basert på at det er et universitetssykehus med et bredere 
tjeneste- og kompetansetilbud og at det på legesiden er et mer etablert samarbeid spesielt gjennom 
utdanningene.  
 
Sykehuset Innlandet ønsker ikke å overføre Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus. I sine 
utviklingsplaner vurderer helseforetaket å knytte Tynset, Hamar, Elverum og Kongsvinger ledelsesmessig 
sammen for på den måte å få bedre grep om fag- og virksomhetsutvikling. 
 
Åsnes kommune er i stor grad avklart. Dersom Kongsvinger sykehus fortsetter i Sykehuset Innlandet vil Åsnes 
kommune fortsette å få somatiske spesialisthelsetjenester fra Elverum og benytte DPS på Kongsvinger. Ved 
overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus, ønsker Åsnes å få sitt tilbud innen psykisk 
helse fra Sykehuset Innlandet. 
 
Forholdene rundt Nes kommune er mer kompliserte. Dersom Kongsvinger sykehus fortsetter i Sykehuset 
Innlandet, ønsker Nes kommune at spesialisthelsetjenesteansvaret legges til Akershus universitetssykehus. Hvis 
Kongsvinger sykehus mister lokalsykehusansvaret for Nes kommune, forsvinner også 15 % av sykehusets 
pasientgrunnlag, og sykehuset, inkludert fødeavdelingen, blir dermed mindre robust. Samarbeidsavtalen der 
Kongsvinger sykehus avlaster Akershus universitetssykehus med lokalsykehusfunksjoner for Nes kommune 
varer ut 2019, og det kan synes fornuftig å utsette avgjørelsen til da. Da vil man vite mer om kapasiteten ved 
Akershus universitetssykehus og utviklingen av Kongsvinger sykehus. Alternativet er å fraråde en flytting av 
spesialisthelsetjenesteansvaret for Nes kommune nå, både ut fra kapasitetshensyn på Akershus 
universitetssykehus og fordi tilbudet på Kongsvinger sykehus vil bli betydelig svekket.  

Risikoanalyse 

I mandatet til prosjektgruppen inngikk det å gjøre en risikoanalyse knyttet til en overføring av Kongsvinger 
sykehus til Akershus Universitetssykehus.   
 
 
Flytting av ansatte vil gjøres gjennom virksomhetsoverdragelse. Det vil likevel være en krevende prosess 
fordi det kan oppstå en situasjon der nedbemanning i Sykehus Innlandet kan bli nødvendig i forbindelse 
med overføringen. Når det gjelder IKT er bildet preget av betydelige systemulikheter, og risikoen for å 
undervurdere konsekvensene er tilstede. 
 
Prosjektgruppens vurdering er at det er høy risiko for at det blir brudd i sammenhengende pasientforløp, 
både innad innen psykiske helsevern og i pasientforløp som omhandler somatikk og psykisk 
helsevern/tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Videre er det høy risiko knyttet til dette med 
virksomhetsoverdragelse idet det er fare for at det ikke stilles til rådighet nok lederressurser og/eller at det 
blir for lite tid. Sykehuset kan miste kompetanse.  
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Det siste punktet som er markert med høy risiko er at det kan, både for Akershus universitetssykehus og 
Sykehuset Innlandet, bli utfordrende å tilpasse drift og kostnader til endringen. Det vil dreie seg om 
engangs-/pukkelkostnader og mer langsiktige utfordringer med kostnadsstyring og -tilpasning. Risikoen er 
størst for Sykehuset Innlandet.  
 
I risikoanalysen er det et eget punkt om mulighetsanalyse. Muligheter ved en overføring kan være: 

 
1. Tettere samarbeid med universitetssykehus byr på nye muligheter for fagutvikling mm 

2. Rekruttering av fagfolk, særlig på legesiden, vil kunne bli enklere og man vil lettere kunne lage helhetlige 
utdanningsløp.  

3. Fagfolkene på Kongsvinger sykehus får ett sykehus å forholde seg til faglig.  

4. Ledig kapasitet på Kongsvinger sykehus kan utnyttes til å avlaste Akershus universitetssykehus og gi 
fleksibilitet  

5. Kongsvinger sykehus vil bli mer robust hvis befolkningsgrunnlaget økes.  

6. Befolkningen som i dag har Kongsvinger sykehus får oppfylt ønske om overflytting.  

7. Nes kommune får samlet sitt spesialisthelsetjenestetilbud i ett helseforetak/ to sykehus.  

8. Vanskelig reisevei til øvrige sykehus i Sykehuset Innlandet erstattes av kortere og enklere vei til Akershus 
universitetssykehus.  
 

Vurderinger 
 
Etter etableringen av helseforetaket Sykehuset Innlandet HF, har det vært flere prosesser knyttet til 
sykehusstruktur og organisering av foretaket. Fylkestinget i Hedmark har i to omganger vært høringsinstans i 
forbindelse med Strategisk fokus, og avklaring når det gjaldt organisering av den somatiske virksomheten i 
Mjøsområdet. 
 
Helse Sør - Øst godkjente oppstart for Sykehuset Innlandet sin idéfase i styresak 066 - 2014. 
I idéfaseutredningen er det, i henhold til mandatet, sett på en helhetlig løsning for Innlandet. For å kunne 
fortsette å tilby moderne tjenester til hele Hedmark og Oppland, er det utredet ulike modeller for fremtidig 
somatisk sykehusstruktur i Mjøsregionen. Sykehuset Innlandet anbefaler en modell med hovedsykehus ved 
Mjøsa. Denne modellen er utredet med ulik grad av gjenværende aktivitet i de eksisterende sykehusene. I 
samtlige utredningsmodeller inngår sykehuset i Kongsvinger. Endelig idéfaserapport og mandat for konseptfase 
er planlagt behandlet i styret i Sykehuset Innlandet HF 16. juni 2017. Deretter skal rapporten, og mandat for 
konseptfase med tilhørende vedtak fra Sykehuset, behandles av Helse Sør-Øst. 

 
Fylkesrådet stiller på denne bakgrunn spørsmål ved prosessen Helse Sør-Øst har lagt opp til. Det er vår 
vurdering at tilhørigheten for Kongsvinger sykehus, må ses i sammenheng med den fremtidige organiseringen 
av spesialisthelsetjenesten i hele Innlandet.  Sykehuset Innlandet har lagt opp til en grundig prosess, med en 
bred høringsrunde, og fylkesrådet mener Helse Sør-Øst må avvente behandlingen av organiseringen av 
Sykehus Innlandet, før en tar beslutning om en eventuell overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus 
Universitetssykehus.   
 
Fylkesrådet i Hedmark er opptatt av å sikre et helhetlig og kvalitativt godt tilbud om spesialisthelsetjenester for 
innbyggerne i samtlige deler av fylket. På bakgrunn av medisinskfaglige vurderinger gitt i Sykehuset innlandets 
Idéfaserapport, er det fylkesrådets vurdering at en samling av spesialiserte funksjoner, vil gi pasientene i 
Hedmark og Oppland det beste tilbudet. Dette er bakgrunnen for at Hedmark og Oppland fylkesting i april 2017 
begge ga sin tilslutning til at det bygges et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Dersom sykehuset i Kongsvinger 
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overføres til Universitetssykehuset i Akershus, svekker dette hovedsykehusmodellen, idet pasientgrunnlaget i 
Innlandet reduseres.  

 
Videreutvikling av sykehusstruktur har store samfunnsmessige konsekvenser. Sykehusene er viktig med 
tanke på arbeidsplassutvikling, høyskole og universitetsmiljøer, videreutvikling av infrastruktur og miljø. 
Dette er forhold som Hedmark fylkeskommune har vært opptatt av i sitt høringssvar til Sykehuset 
Innlandet. Samfunnsutvikling er ikke omtalt i høringsdokumentene knyttet til fremtidig 
helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Det er fylkesrådets vurdering at hovedsykehusmodellen 
med akuttsykehus i blant annet Kongsvinger, vil fremme best utvikling for hele Hedmark.  

 
Det er stor forståelse for at politikere og befolkningen i Kongsvingerregionen ønsker et best mulig 
sykehustilbud i Kongsvinger. Det fremgår imidlertid av prosjektgruppens rapport, at både Sykehuset 
Innlandet og Akershus universitetssykehus mener omstillingsutfordringene vil være større enn gevinsten 
ved en overføring av sykehuset. Risikoanalysen viser at det ved en overføring, er høy sannsynlighet for 
brudd i sammenhengende pasientforløp på grunn av manglende kapasitet innen psykisk helsevern ved 
Akershus universitetssykehus. Videre er det høy risiko for at en ikke håndterer de personalmessige 
konsekvensene ved en virksomhetsoverdragelse, og en risikerer å miste kompetanse. På bakgrunn av 
rapporten kan derfor ikke fylkesrådet se at en overføring vil tjene Kongsvingerregionen.  
 
Fylkesrådet er opptatt av at det skal ytes gode spesialisthelsetjenester til alle regioner i fylket. Dette er 
kommunisert gjennom de vedtak som fylkestinget har fattet, knyttet til organisering av 
spesialisthelsetjenesten. Hedmark fylkeskommune vil opprettholde sitt engasjement når det gjelder å 
styrke tilbudet til befolkningen. Det er i denne sammenheng viktig å videreutvikle et godt sykehus i 
Kongsvinger, med visse spesialisthelsetjenester og akuttfunksjoner. Dette har fylkestinget i Hedmark   
presisert i sitt høringssvar til Sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandets Idefaserapport viser at den 
teknologiske utviklingen vil gi nye muligheter og utfordringer. Modellen med et hovedsykehus i Innlandet, 
er fremtidsrettet, og vil bidra til en videreutvikling av helsetjenester i hele fylket. Det er fylkesrådets 
vurdering at det er Sykehuset Innlandets som vil kunne gi innbyggerne i Kongsvingerregionen det beste 
tilbudet i årene som kommer.  

 

 

Konklusjon 
 
Fylkesrådet mener en må se helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus i sammenheng med videre 
utvikling av spesialisthelsetjenester i sykehuset Innlandet. Sykehuset Innlandet har gjennom flere år, utredet 
fremtidige modeller for spesialisthelsetjenestene i Hedmark og Oppland, og har hatt brede og grundige 
høringsprosesser. En beslutning om foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus bør derfor avvente 

behandlingen av Sykehuset Innlandet sin idefaserapport.  
 
Fylkesrådet i Hedmark er opptatt av å sikre et helhetlig og kvalitativt godt tilbud om spesialisthelsetjenester til 
alle regioner i fylket. Rapporten om foretakstilhørighet for Kongsvinger, viser at det er store risikoer ved å flytte 
Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus. Fylkesrådet mener derfor at befolkningen i 
Kongsvingerregionen er best tjent med et sykehus som ligger inn under Sykehuset Innlandet.  
 
Det er fylkesrådets vurdering at hovedsykehusmodellen med akuttsykehus i blant annet Kongsvinger, vil 
fremme best samfunnsutvikling for hele Hedmark.  

 
 
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
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