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Høringsuttalelse fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende fremtidig 
helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. 

Det vises til rapporten «Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus» med 
høringsbrev datert 24.03.2017, samt risiko- og mulighetsanalyse datert 23.04.2017.  

Akershus universitetssykehus HF har deltatt i utredningsarbeidet som ligger til grunn for rapporten. 
Prosessen har gitt innsikt i dagens virksomhet på Kongsvinger og anledning til å spille inn faglige 
vurderinger, blant annet knyttet til fremtidig drift og omstillingsbehov.   

Utredningen har vist at det er behov for en grundig gjennomgang av pasienttilbud og drift av 
Kongsvinger sykehus. Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet har vært enige om 
dette gjennom prosjektperioden, og foreløpige vurderinger knyttet til de ulike fagområdene er i stor 
grad sammenfallende. Prosjektrapporten oppsummerer på en god måte hvilke områder som særlig 
bør vurderes nærmere. Kongsvinger sykehus vil derfor, uavhengig av foretakstilhørighet, stå 
overfor betydelig omstilling. Vi vurderer det slik at begge helseforetak har forutsetninger for å 
lykkes med dette, og være i stand til å yte enda bedre lokalsykehustjenester til befolkningen i 
Glåmdalsregionen fremover.  

En eventuell overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus vil medføre både 
muligheter og utfordringer. Helse Sør-Øst har allerede besluttet at deler av vårt opptaksområde 
skal overføres til henholdsvis Østfold og Oslo sykehusområder. Dette vil trolig gi oss tilstrekkelig 
kapasitet til å ivareta befolkningens behov de nærmeste 15 årene. På lengre sikt vil det bli behov 
for større kapasitet, noe som kan løses på flere måter.  

Et lokalsykehus på Kongsvinger kan gi et godt nærtilbud til lokalbefolkningen. Det gir også 
muligheter for velfungerende samhandling med kommunene i området. Samtidig vil overføring til 
Akershus universitetssykehus av pasienter som i dag får sine områdefunksjoner dekket i 
Sykehuset Innlandet, legge press på kapasiteten på Nordbyhagen. En overføring av Kongsvinger 
sykehus vil derfor forutsette at en større del av befolkningen på Øvre Romerike får sitt 
lokalsykehustilbud på Kongsvinger. Dette vil medføre omstilling for befolkningen og de kommunale 
helsetjenestene i de aktuelle kommunene som i dag får sitt lokalsykehustilbud fra Akershus 
universitetssykehus. 

Den økonomiske og administrative omstillingen som vil følge av en eventuell overføring av 
Kongsvinger sykehus bli kunne bli krevende for Akershus universitetssykehus. Det vil i seg selv 
være utfordrende å skulle gjennomføre virksomhetsoverdragelse, omstille driften til to lokaliteter og 
utvikle felles kultur og tilhørighet for alle ansatte i helseforetaket. I tillegg kommer arbeidet med å 
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omstille og effektivisere driften ved Kongsvinger sykehus. Dette vil nødvendigvis innebære at 
betydelig ledelsesmessig oppmerksomhet flyttes fra driften på Nordbyhagen til Kongsvinger. Som 
resultat av kontinuerlig arbeid og engasjement fra ledere og medarbeidere på alle nivåer, har 
Akershus universitetssykehus de siste årene hatt en positiv driftsmessig og økonomisk utvikling.  
Ved å dreie ledelsens oppmerksomhet over til nødvendig omstillings- og utviklingsarbeid på 
Kongsvinger, er det en risiko for å miste fokus når det gjelder resultatsikring på Nordbyhagen. 
Driften er fortsatt krevende, og vi er bekymret for at overføring av Kongsvinger sykehus vil skape 
utfordringer som i en overgangsperiode kan få negative konsekvenser for hele helseforetaket. 

En viktig forutsetning for å utvikle en god felles sykehusorganisasjon med høye krav til kvalitet og 
pasientsikkerhet og en bærekraftig økonomi er at det kan gjøres endringer i dagens drift på 
Kongsvinger. Vi kan for eksempel vanskelig se hvordan vi kan opprettholde fødetilbudet på 
Kongsvinger med tilstrekkelig kvalitet, blant annet med mangel på nyfødtmedisinsk kompetanse. 

Vedlikeholdsetterslepet for bygningsmasse og medisinskteknisk utstyr (MTU) på Kongsvinger 
sykehus er en annen stor utfordring. Akershus universitetssykehus har på grunn av svake 
økonomiske resultater hatt et svært lavt vedlikeholdsbudsjett, noe som allerede har skapt et 
etterslep i bygningsmessig vedlikehold. Å sikre tilstrekkelig utskiftning og nyinvesteringer i MTU på 
Ahus vil bli en økende utfordring i årene framover. Det er derfor nødvendig å forutsette at driften på 
Kongsvinger sykehus kan bære kostnadene knyttet til bygningsmessig vedlikehold og MTU på 
Kongsvinger.  

Samlet vurderer Akershus universitetssykehus at det per i dag ikke er nødvendig å ta i bruk 
kapasiteten på Kongsvinger sykehus for å gi et tilfredsstillende pasienttilbud til befolkningen i 
Akershus. Fremtidig kapasitetsbehov som følge av befolkningsveksten kan også løses gjennom 
kapasitetsutvidelse eller avlastning på annen måte, for eksempel ved økt bruk av nye 
behandlingsformer og effektiviseringstiltak. Dette er muligheter som også bør utredes nærmere, 
sett i lys av den betydelige omstillingsutfordringen en eventuell overføring av Kongsvinger sykehus 
vil medføre. 
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