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FRA HØRINGSINSTANS: Brukerutvalget Ahus

BRUKERUTVALGETS INNLEDNING.
Viser til oversendt høringsdokumentasjon. Utkastet gir en god oversikt over
de forskjellige alternativ som er aktuelle i forbindelse med en fremtidig
helseforetaks tilhørighet for Kongsvinger sykehus.

B RUKERUTVALGETS VURDERING :
Brukerutvalget ønsker at de overordnede målene ved en endring av
tilhørighet medfører endringer i dagens situasjon for pasientenes kvalitet og
sikkerhetstilbud . Kongsvinger sykehus må få en bedret s core for overlevelse
enn det som er dagens situasjon og en bedret akuttfunksjon. Konkret vises
til eksempel når det gjelder 30 dagers overlevelse og pasienttilbud (side 10)
og (side 41).

Videre mener vi at det er viktig at de siste års oppnådde forbedringer i
kvalitets og sikkerhetstilbudet til pasientene ved Ahus ikke blir svekket i
forbindelse med en eventuell virksomhetsoverføring.

Brukerutvalget mener det er viktig at de økonomiske forhold vist i
risikovurderingen blir håndtert på en slik måte at de bedrede økonomiske
forhold ved Ahus ikke blir svekket. Begrunnelse for dette er at de
økonomiske resultatene for sykehuset gir grunnlaget for de nødvendige
investeringer i forbindelse med et nytt kreftsenter og medisinsk utstyr.
Videre ser vi det som viktig at en virksomhetsoverføring vil medføre at det
totale sengepostantallet blir øket for pasienter som sokner til begge sykehus.
Vi har med bakgrunn i å ha gjennomgått dokumentet ønsket ført til noen
punkter i høringsnotatet som vi mener vil kunne bidra til valg av en god
løsning og resultat, oppsummert gjelder dette.
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BRUKERUTVALGETS INNSPILL: 
● Forbedret akuttfunksjon i region Kongsvinger 
● Forbedret pasientsikkerhet 

● Redusert reisetid for pasientene 
● Styrket faglig miljø og pasienttilbud 

● Bedre score for 30 dagers dødelighet 
● Overføring av Kongsvinger sykehus sin tilhørighet til Ahus (Helse Sør 

Øst), forutsetter en økning og utbygging av kapasiteten ved Ahus uten 
at pasienttilbudet reduseres. 

 
BRUKERUTVALGETS YTTERLIGERE KOMMENTAR 
 
Vi er også informert om at enkelte kommuner er negative til overføringen til Ahus. 
 
 
BRUKERUTVALGETS KONKLUSJON: 
Vi vil med bakgrunn i overforstående argumentasjon anbefale  
Model 2: «Kongsvinger som akuttsykehus med tilpassede funksjoner». 
Vi viser til den innrammede oppsummeringen på side 36 som et godt 

eksempel på hvordan Kongsvinger sykehus må styrkes for å tilfredsstille 
modell 2 og støtter denne. 
 
 
Alf Magne Bårdslett, leder Brukerutvalget Akershus universitetssykehus 

 
 

 
 

 
 


