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HORINGSUTTALELSE VEDRØRENDE FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGER
SYKEHUS

Fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus (NSF Akershus) har behandlet «Vurdering av
toretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus» og vil komme med følgende uttalelse.

Kapasitetsutfordringer
En av forutsetningene for å utrede overføring av Kongsvinger sykehus med tilhørende
befolkningsgrunnlag fra Sykehuset lnnlandet HE (SI) til Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) var
kapasitetsutfordringer ved Ahus. Det er imidlertid satt i verk andre tiltak for å løse disse utfordringene
som å overføre bydeler i Oslo tilbake til Oslo sykehusene og endre sykehustilknytning for befolkningen
Vestby kommune. Kapasitetsutfordringene er gjennom dette redusert og fylkesstyret ser derfor ikke

nødvendigheten av å overføre Kongsvinger sykehus til Ahus.

Kvalitet og pasientsikkerhet
Horingsdokumentet trekker frem at det er et behov for kvalitetsheving av tjenestene ved Kongsvinger
sykehus bl.a. begrunnet med at sykehuset scorer lavere enn andsgjennomsnittet på enkelte
indikatorer og at legedekningen på enkelte områder har vært for lav. Dette er utfordringer som mâ tas
tak i uavhengig av hvilket foretak sykehuset tilhører. Det fremkommer også at dette er noe SI allerede
har satt i verk tiltak i forhold til.

Psykisk helsevern
NSF Akershus mener det er uheldig å skille psykisk helsevern og somatiske helsetjenester. Dette er
en sannsynlig konsekvens for befolkningen i Kongsvinger sykehus sitt opptaksområde dersom
sykehuset overføres til Ahus.
I tillegg er det en utfordring for Ahus å ta imot flere pasienter med den kapasiteten de har innen dette
området.

Ansatte
For ansatte på Kongsvinger sykehus og i SI vil en så stor omstilling få konsekvenser. Av erfaring vet vi
at slike prosesser medfører en stor belastning på ansatte og ledelse. Overforingen til Ahus vil medføre
redusert kapasitet og mulig reduksjon av tilbud i SI. Det er allerede usikkerhet i forhold til fremtidig
organisering. Og dersom det i tillegg er usikkerhet ift økonomisk gevinst og faglig forbedring(jfr
horingsdokumentet), mener vi det er uhensiktsmessig å påføre ansatte den ekstra belastningen en
endring av foretakstilhørighet vil medføre.

Økonomi
For SI vil det være mer økonomisk krevende med en overføring til Ahus enn å beholde dagens
tilknytning.
Ifølge høringsdokumentet vil en overføring til Ahus medføre store omstillingskostnader. Når dette
kommer i tillegg til kostnader ved pålagt utvidelse av bl.a. kreftsenteret og sykehuspsykiatrien ved
Ahus, kan vi ikke se at overføringen kan forsvares kostnadsmessig.
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Konklusjon
NSF Akershus mener at å beholde dagens foretakstilknytning vil være det beste alternativet for
befolkningen, de ansatte, Ahus og SI.

Pâ vegne ay fylkesstyret NSF Akershus
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