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Mandat for vurdering av eventuell overføring av 

Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde 

til Akershus universitetssykehus HF  

Innledning 
I foretaksmøteprotokollen for Helse Sør-Øst RHF av 15. august 2015, sak 3, er det forutsatt 
at det i det videre arbeidet med å analysere kapasitetsbehovet, vurderes om det kan være 
hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde til 
Akershus universitetssykehus.  
 
Oppfølging av dette punktet i foretaksmøteprotokollen inngår som en del av arbeidet med 
regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst.   
 
Helse Sør-Øst RHF vil på denne bakgrunn etablere en prosjektgruppe med bred 
representasjon fra berørte kommuner og fra ledelsen ved de berørte helseforetakene slik at 
en eventuell overføring kan vurderes. Arbeidet vil ledes av Helse Sør-Øst RHF. 
 
Helse Sør-Øst RHF sin vurdering av en eventuell overføring vil basere seg på det samlede 
“sørge-for”-ansvaret i regionen. 

Arbeidsomfang 
Prosjektgruppen skal frembringe en anbefaling om, og eventuelt hvordan, Kongsvinger 
sykehus med tilhørende opptaksområde bør overføres til Akershus universitetssykehus HF 
eller om Kongsvinger sykehus fortsatt bør være en del av Sykehuset Innlandet HF.  
 
Prosjektgruppen skal:  
 

 Innhente synspunkter fra berørte helseforetak, berørte kommuner, brukermiljøer og 

tillitsvalgte, samt gjennomføre en åpen prosess som involverer de samme miljøene 

 Kort beskrive dagens tjenestetilbud ved Kongsvinger sykehus 

 Beskrive hvor befolkningen i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus i dag får 

spesialisthelsetjenester (pasientstrømmer) og beskrive forventet 

befolkningsutvikling  

 Beskrive faglige og økonomiske konsekvenser av en eventuell overføring av 

Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde til Akershus 

universitetssykehus HF - hva betyr foretakstilknytning i praksis for pasientforløpene 

og hva blir de økonomiske konsekvensene for de to helseforetakene 

 Basert på modellene i Nasjonal helse- og sykehusplan, beskrive hvordan Sykehuset 

Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF ser for seg framtidens Kongsvinger 

sykehus – det vil si beskrive faglig innhold og type aktivitet (inkludert medisinske 

akuttfunksjoner, elektiv og akutt kirurgi, bruk av intensiv og fødetilbud) 
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o Akershus universitetssykehus HF og hovedstadsområdet preges av betydelig 

befolkningsvekt med tilhørende kapasitetsutfordringer for 

helseforetakene/sykehusene. Det er et premiss fra tidligere styresaker i 

Helse Sør-Øst RHF at man ikke skal treffe tiltak som gjør denne situasjonen 

mer utfordrende. Det betyr at en eventuell overføring av Kongsvinger 

sykehus med tilhørende opptaksområde ikke skal øke belastningen på 

Akershus universitetssykehus HF 

o Det finnes i dag ledig kapasitet (senger, operasjonsstuer, dialysekapasitet 

med mer) på Kongsvinger sykehus og denne kapasiteten skal beskrives, og 

det skal vises konkret om og hvordan hhv. Sykehuset Innlandet HF og 

Akershus universitetssykehus HF vil benytte denne kapasiteten. Herunder 

skal det beskrives om det er aktuelt å utvide opptaksområdet til Kongsvinger 

sykehus og i så fall med hvilke kommuner/områder 

o Kongsvinger sykehus har i dag tilbud innen revmatologi og øye, og dette er 

tilbud som per i dag ikke finnes ved Akershus universitetssykehus HF. Hva 

tenker man om disse tilbudene i de to helseforetakene 

o Dagens fødetilbud skal beskrives, og det skal beskrives og vurderes ulike 

utviklingsretninger for framtidig fødetilbud som del av hhv Sykehuset 

Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF 

 Vurdere om det er aktuelt å overføre deler av opptaksområdet (enkeltkommuner) til 

Akershus universitetssykehus HF fra Sykehuset Innlandet HF og beskrive 

konsekvenser av en slik endring av opptaksområde 

 Tilbudene innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, somatikk 

og prehospitale tjenester skal vurderes sammen 

Gjennomføre risikoanalyse av alternativene. Risikoanalysen skal minst omfatte konsekvens 

for pasientforløp, faglig utvikling, prehospitale tjenester og samarbeid med kommunene. 

Organisering av arbeidet 

Helse Sør-Øst RHF etablerer en prosjektgruppe med bred representasjon fra berørte 

kommuner og fra ledelsen ved de berørte helseforetakene. Deltagende kommuner vil være 

Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue og Nes. Åsnes følger arbeidet grunnet at 

befolkningen i kommunen bruker DPS Kongsvinger. Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF. 

Framdrift 
Prosjektet skal levere sin rapport 30.12.2016. Rapporten vil så sendes på høring i starten av 

januar 2017.  
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