
 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse 
Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-

Øst RHF. 
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Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 

 
Brukerutvalget takker for invitasjon av 24.03.2017 til å avgi uttalelse i overnevnte sak. 
 
Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF avgir en kortfattet og overordnet uttalelse, da 
brukerutvalgene ved Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Innlandet HF er 
selvstendige høringsinstanser. Deres svar forventes å reflektere hensynet til 
pasientene som omfattes av disse to helseforetakene sine opptaksområder.   
 
Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF er primært opptatt av forhold som omfatter 
pågående og krevende prosesser i nærliggende helseforetak, særlig oppgavefordeling 
i hovedstadsområdet og en eventuell overføring av pasienter fra Vestby kommune til 
Sykehuset Østfold HF.   
 
Brukerutvalget registrerer fra rapporten at det er argumenter for og i mot endringer i 
foretakstilhørighet, og at det i risikovurderingen pekes på noen særlige utfordringer. 
Fra vårt ståsted er muligheten for helhetlig pasientforløp av avgjørende betydning, i 
tillegg til at det redegjøres for en rekke forhold knyttet til pasientbehandling som kan 
utgjøre en særlig risiko for pasientene. Sett fra vårt ståsted er samorganisering og 
samlokalisering av psykisk helsevern og somatikk er et ideal.  
 
Risikomomentene som påpekes i sakens dokumenter vil kunne møtes med god 
planlegging og tilstrekkelig ressursinnsats. Brukerutvalget for Helse Sør-Øst RHF stiller 
spørsmål om det på nåværende tidspunkt er riktig å fatte beslutning om en stor 
omlegging som potensielt har betydning for kapasitet og pasientsikkerhet for pasienter 
i Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold. I tillegg til endringer i opptaksområder 
og oppgavedeling, pågår store prosesser ifm innføring av ny teknologi og felles 
journalsystem for hele helseregionen.  
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Brukerutvalget mener på grunnlag av dette at vi samlet sett, på nåværende tidspunkt 
ikke vil anbefale en endring i helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.  
 
 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 
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