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1. Hva saken gjelder 
 

Styringsgruppen orienteres med dette om status for arbeidet i arbeidsgruppen for PHV 

og TSB i Kongsvingerprosjektet. 

 

 

2. Overordnet status 
 

Arbeidsgruppens hovedoppgaver har vært definert som følger: 

 Etablere oversikt over tjenestetilbudet innen PHV og TSB i Sykehuset 

Innlandet HF  

 Etablere oversikt over organisering av tjenestetilbudet innen PHV og TSB for 

befolkningen i Kongsvingerregionen. (Tjenester mottatt av befolkningen i 

Kongsvingerregionen ved institusjoner i andre deler av SI; DPS, 

sykehus/døgn) 

 Vurdere kapasitetssituasjonen ved Akershus universitetssykehus HF. På hvilke 

områder har Akershus universitetssykehus HF kapasitetsutfordringer som 

aktualiserer utsettelse og/eller kjøp/avtaler? 

 Drøfte prinsipper for gode pasientforløp som premisser for ansvarsoverføring 

og avtaler mellom Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus 

HF  

 Vurdere risiko 

 Fremme tilråding mht overføring av ansvar for tjenestetilbudet innen PHV og 

TSB for befolkningen i Kongsvingerregionen 

 Fremme tilråding vedr henvendelse fra Åsnes kommune 

 Vurdere konsekvenser for helsefagutdanningene (eksempelvis praksisplasser), 

for spesialistutdanningen for leger, samt for avtaler vedr samhandling 

 

Arbeidsgruppen er godt i gang med de innledende oppgavene. 

 

Det alt vesentligste av polikliniske konsultasjoner innen PHV og TSB for 

befolkningen i Kongsvingerregionen leveres ved DPS Kongsvinger og BUP 

Hedmark/enhet Kongsvinger. Det legges til grunn at disse virksomhetoverdras fra 

Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF ifm 

ansvarsoverføringen. 

 

Befolkningen i Kongsvingerregionen benytter sykehusbasert PHV ved Sanderud og 

Reinsvoll. Aktivitetstall fra 2015 viser at dette dreier seg om ca 14 døgnplasser i 

Sykehuset Innlandet. Noen pasienter i Kongsvingerregionen får tilbud ved øvrige DPS 

og BUP-tjenestesteder i Sykehuset Innlandet HF 

 

 
3. Prosess og involverte 

 

Arbeidsgruppen vil basere mye av arbeidet på innspill fra respektive helseforetak. 

Arbeidsgruppen vil likevel gjøre selvstendige vurderinger og fremme nødvendige 

forslag til beslutninger i styringsgruppen. 
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4. Risikovurdering 

 

Arbeidsgruppen har ikke ferdigstilt en risikovurdering ved utsendelse av dette 

dokumentet til styringsgruppen. Dette vil bli gjort på møtet i arbeidsgruppen 

05.02.2018. 

 

 
5. Plan for videre arbeid 

 

Arbeidsgruppen har fastsatt møteplan og definert arbeidsoppgaver og leveranser det 

vil være behov for av medlemmer av arbeidsgruppen.  

 

 
6. Vurdering og anbefaling 

 

Akershus universitetssykehus HF vil ikke ha kapasitet pr 01.01.2019 til å i egen regi 

levere alle tjenester innen PHV og TSB som befolkningen i Kongsvingerregionen har 

behov for. Dette gjelder primært sykehusbasert PHV. 

  

Akershus universitetssykehus HF utreder nå på hvilke områder helseforetaket trenger 

kapasitetstilførsel, eller kjøp av/avtaler om leveranse av tjenester 

 

Det må nødvendigvis finne sted en form for formell og/eller praktisk utsettelse av 

overføring av døgnbehandlingstilbudet.  Arbeidsgruppen har beskrevet tre 

alternativer. Disse er vurdert, men gruppen har ikke konkludert ennå. Det er mulig at 

dette gjøres på møtet i arbeidsgruppen 05.02.2018 og at en mer konkret innstilling kan 

legges frem for styringsgruppen på møtet 06.02.2018. 

 

Alternativ 1 

 Befolkningsansvar for Kongsvingerregionen innen PHV og TSB overføres til 

Akershus universitetssykehus HF samtidig med at befolkningsansvaret innen 

somatikk overføres 

o Akershus universitetssykehus HF inngår avtale med Sykehuset 

Innlandet HF om kjøp av døgntjenester  

  

Vurdering 

 Vil gi ryddige ansvarsforhold, men eventuelt et omfattende og 

krevende avtaleforhold med Sykehuset Innlandet HF 

 Sykehuset Innlandet HFs kapasitet i divisjon for psykisk helsevern vil 

etter nødvendig omstilling definere rammer for den kapasitet som kan 

bli stilt til rådighet for Akershus universitetssykehus HF 

 Arbeidsgruppen har ikke konkludert endelig, men dette fremstår som 

sannsynlig anbefalt modell 

 

Alternativ 2  

 Befolkningsansvar for Kongsvingerregionen innen PHV og TSB overføres til 

Akershus universitetssykehus HF etappevis fra eller etter 01.01.2019; 

eksempelvis kommune for kommune 
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Vurdering 

 Alternativet vil vanskeliggjøre driftsmessige tilpasninger og gi uklare 

ansvarsforhold 

 Arbeidsgruppen fraråder alternativet 

 

Alternativ 3 

 Overføring til Akershus universitetssykehus HF av befolkningsansvaret innen 

psykisk helsevern og TSB utsettes 

o Alt. 3a:  Overføringstidspunkt for PHV og TSB tidfestes 

o Alt. 3b:  Fornyet vurdering av overføringstidspunkt for PHV og TSB 

gjøres i 2019 

 

Vurdering 

 Antas at dette eventuelt må avklares med Helse- og 

omsorgsdepartementet, hvilket i seg selv er lite ønskelig 

 Vil gi en uhensiktsmessig situasjon med ulike ansvarsforhold for 

somatikk og PHV/TSB 

 Arbeidsgruppen har ikke utelukket alternativet, men det fremstår som 

sannsynlig at alternativ 1 vil bli anbefalt 


