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HØRINGSUTTALELSE - FRAMTIDIG HELSEFORETAKSTILHØRIGHET FOR 

SYKEHUSET I KONGSVINGER 

 

 

Det vises til deres brev datert 24.03.2017 der det inviteres til å gi høringssvar i forhold til 

Fremtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. 

 

Basert på innspill fra våre lokale organisasjonsledd i helseforetakene og gjennom behandling i 

Fagforbundets koordineringsledd Helse Sør-Øst har vi vedlagte Høringssvar å avgi. 

 

Vi vil med dette også ønske lykke til med behandlingen og uttrykke et sterkt håp om at det 

etableres en løsning som gir god og fremtidsrettet drift ved Kongsvinger sykehus som kan gi 

trygghet for akuttberedskap og gode helsetjenester til befolkningen. 

 

 

 

 

Med hilsen 

FAGFORBUNDET 

Koordineringsleddet Helse Sør-Øst 

 

 

Roy Gyberg 

Leder 

 

 

 

 

Vedlegg:  Høringssvar fra Fagforbundet i Helse Sør-Øst (Følger på neste side) 
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Høringsuttalelse –  
Fremtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. 

 

Gjennomgang av rapport  

Våre hovedfokus 

Ved gjennomgang av rapporten peker det seg ut områder som vi mener det er behov for å 

kommentere. Dette gjelder bakgrunnen for ønsket om en endring, økonomi, helhetlig sørge-

for-ansvar, foretakenes vilkår i en endringsfase, samt ansattes vilkår i den samme fasen. Vi 

ønsker også å knytte kommentarer til Kongsvinger som akuttsykehus. 

Bakgrunn for endringsønsket 

At dette er et politisk ønske er poengtert i rapporten. Pasientene i området har gjennom sine 

politikere og aksjoner bedt om at eierskap til Kongsvinger sykehus endres. I rapporten vises 

det videre til at reisevei og opplevd tilgjengelighet er vektige bakgrunner for ønsket. Det viser 

seg videre at det ikke kan sies at det er spesialisthelsetjenesten i dette området som har bedt 

om slik vurdering for å gi en bedre tjeneste med bakgrunn i sørge-for-ansvaret. Fagforbundet 

mener derfor at det må være hovedfokus at Helse Sør-Øst og de impliserte foretakene ser nøye 

på hvordan man best kan sørge for gode likeverdige helsetjenester i hele AHUS og SIHFs 

opptaksområde.  

Økonomi 

Rapporten viser til dels store økonomiske utfordringer for begge foretak ved flytting av 

Kongsvinger til AHUS. Det må påregnes ekstra utgifter blant annet knyttet til IKT ved at 

opprinnelige planer for forbedring av IKT struktur, som i seg selv binder opp store summer for 

disse foretakene, må forseres og endres ved en overdragelse av eierskapet fra SIHF til AHUS. 

SIHF vil også oppleve en større økonomisk belastning som følge av en flytting. Fagforbundet 

mener rapporten viser at det vil være vanskelig å beregne de eksakte kostnadene. Vi frykter at 

disse ekstra kostnadene vil føre til et økonomisk press som kan vanskeliggjøre den 

økonomiske planleggingen i flere år fremover. Begge disse foretakene har økonomiske 

utfordringer i dag. Med dette mener vi at økonomien blir ett viktig tema i spørsmålet om en 

overdragelse, og med det en for stor risiko. Risikoen for at dette vil påvirke hele regionen er 

også tilstede, når endringen må skje innenfor de rammer som er tilgjengelige i HSØ.  

Reduksjon i arbeidsplasser 

I rapporten fremgår det at denne økonomiske belastningen mest sannsynlig fører til 

reduksjoner av arbeidsstokken i resten av Sykehuset Innlandet HF. Dette er et avgjørende 

punkt for Fagforbundet. Det vil være helt galt å redusere antall arbeidsplasser i en tid da alle 

fremtidsscenarier innenfor helseområdet peker på mangelen på arbeidskraft som vil oppstå om 

få år, og som vi allerede erfarer. 
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Risiko ved store organisasjonsendringer  

Det er viktig at for det helhetlige sørge-for-ansvaret at et godt tilbud opprettholdes i 

organisasjonenes endringsfaser. HSØs risiko- og mulighetsanalyse beskriver viktige momenter 

med risiko «gul» og «rød» under overskriften «pasientsikkerhet og kvalitet». Det er rød risiko 

spesielt på muligheten for brudd i sammenhengende pasientforløp. Vi mener at vurderingen 

innebærer stor risiko for at dette faktisk inntreffer, og da må det igjen gjøres en avveining på 

hva som blir den kvalitative gevinsten av den eventuelle organisasjonsmessige endringen. De 

røde områdene i risikoanalysen ved siden av dette, er ansatte og økonomi som er svært 

avgjørende for ivaretakelse av dette ansvaret. 

En avtalebasert løsning? 

Det synes som at det framkommer alvorlige konsekvenser ved en endring av opptaksområde. 

Fagforbundet i Helse Sør-Øst foreslår en utvidet avtalebasert løsning mellom foretakene med 

utgangspunkt i de forholdene som fremkommer i HSØs Risiko- og mulighetsanalyse.  

Nedenfor gjengis punktene i mulighetsanalysen:  

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

prosedyreverk og felles system for kvalitet og avvikshåndtering.  

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 dersom man overfører funksjoner og/eller 

opptaksområder til Kongsvinger sykehus.  

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

6. Befolkningen som i dag har Kongsvinger sykehus som sitt lokalsykehus imøtekommes mtp. at 

det er ønske om endret foretakstilhørighet.  

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.  

 

Vi mener at alle punktene som listes opp i denne mulighetsanalysen har potensiale til å bidra 

til gode og balanserte avtaler. Vi oppfatter at det er stor vilje hos begge foretak til å bygge opp 

Kongsvinger sjukehus. En økt bruk av Kongsvinger sykehus fra pasienter fra AHUS (for 

avlastning) og øvrige sjukehus i SIHF bør være en målsetting på sikt.  

 

Avtaleporteføljen kan f. eks. ut fra omfang og forventet hyppighet evalueres av partene med 

forhåndsavtalte tidsintervaller. Endelig løsning på uenigheter og tvister, inkludert behovet for 

justeringer kan i siste instans ligge hos HSØ. Gode balanserte avtaler vil etter vår mening være 

en god måte for HSØ å ivareta sørge-for-ansvaret på i denne regionen. 

Hva kan en oppnå med en avtalebasert løsning? 

Omfattende belastninger ved en stor organisasjonsendring unngås! 

Dette vil kunne sikre ledelsesmessig og faglig fokus på både faglig og organisatorisk gode 

avtaler, i stedet for de organisasjonstilpasninger en flytting vil medføre. 

Økonomiske endringer og utfordringer blir svært reduserte ifht det som forespeiles i rapporten. 
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Man unngår en lang periode med omstillinger som vil ta svært mye fokus i en tid der AHUS er 

i ferd med å forberede allerede vedtatte justeringer, og SIHF i ferd med midlertidige 

justeringer og funksjonsfordelinger frem mot en endelig avklaring om hovedsykehus.  

Akutt 

Full akuttberedskap bør opprettholdes på Kongsvinger sjukehus. I rapporten fremgår det at 

begge de involverte helseforetakene anbefaler en modell basert på «akuttberedskap med 

tilpassede funksjoner» for utviklingen av Kongsvinger sykehus ihht. Nasjonal helse- og 

sykehusplan. Med dette høringssvaret ønsker Fagforbundets i HSØ å presisere at 

akuttfunksjonene på Kongsvinger ikke må redusert eller på annen måte endres gjennom et 

vedtak i denne saken. Vi mener at dersom det blir aktuelt å vurdere en endring av 

akuttfunksjonene på Kongsvinger sykehus, må dette skje i egen sak, og med grundige 

risikoanalyser for hele opptaksområdet og først når inneværende sak er avgjort og den vedtatte 

organisasjonen har etablert seg over noe tid.  

 

Dette synspunktet gjelder både dersom Kongsvinger blir i SIHF eller overføres AHUS.  

Nasjonal helse og sykehusplan gir åpning for spesielle forhold – blant annet avstander – selv 

om det estimerte antall pasienter i opptaksområdet tilsier en justert akuttfunksjon. Dette mener 

vi er blant de overveiende gode argumentene for å beholde akuttfunksjonen slik den er ved 

Kongsvinger sykehus. Dernest mener vi også at ved gode og fremtidsrettede avtaler, er det 

sannsynlig at bruken av Kongsvinger også i fremtiden vil tilsi full akuttberedskap med 

traumebehandling begrunnet i befolkningsvekst i området. 

Konklusjon 

Fagforbundet i HSØ vil anbefale at Kongsvinger sykehus fortsatt bør være en del av 

Sykehuset Innlandet som i dag. Belastningene på de to HFene blir etter vår mening for stor, 

økonomisk og driftsmessig i forhold til hva som oppnås med en flytting av opptaksområdet. 

For å imøtekomme befolkningen i sørlig deler av Hedmark anbefales at det gjøres kloke og 

gode avtaler mellom SIHF og AHUS. 

Det må gjøres avtaler på de områdene som påvirker gode pasientforløp, godt faglig samarbeid 

og økonomiske forhold.  

Balanserte økonomiske oppgjør vil resultere i at avtalene blir brukt i størst mulig utstrekning, 

og at fokuset på kostnadsdrivere innen området avtalene gjelder for ikke, vil overskygge 

avtalenes gode intensjoner.  

Slik vi ser det bør en slik avtalebasert løsning kunne være en god metode for å ivareta sørge-

for-ansvaret for befolkningen i hele dette området. 

 

Fagforbundet 

Koordineringsleddet Helse-Sør-Øst 


