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Sak 6 – 2018: Tilhørighet DPS og BUP for Åsnes 
kommune 
 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Styringsgruppen slutter seg til at Åsnes kommune endrer tilhørighet fra 

Kongsvinger DPS og BUP Hedmark/Kongsvinger til Hamar-Elverum DPS og 

BUP Elverum 

2. Endringen skjer fra 01.01.2019 

3. Åsnes kommune orienteres om denne beslutningen uten ytterligere opphold 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo, 30.01.2018 

 

Tore Robertsen 

Direktør styre- og eieroppfølging 
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1. Hva saken gjelder 
 

Åsnes kommune er i en spesiell situasjon i og med at kommunen hører til 

opptaksområdet til SI Elverum- Hamar når det gjelder somatikken, mens kommunen 

er knyttet til DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger når det gjelder psykisk 

helsevern. 

 

Åsnes kommune har 06.10.2016 sendt brev til Helse Sør-Øst RHF hvor det meddeles 

følgende: 

 Kommunen er svært fornøyd med samhandlingen med DPS Kongsvinger 

 Kommunen ønsker primært fortsatt en tilhørighet der 

 Dersom (når) Kongsvinger sykehus overføres til Akershus universitetssykehus 

HF, ønsker kommunen likevel å høre til DPS Elverum-Hamar og BUP 

poliklinikk i Elverum 

 

 

2. Overordnet status 
 

Åsnes kommune har ikke fått noen forpliktende tilbakemelding på sin forespørsel fra 

Helse Sør-Øst RHF.  

 

 
3. Prosess og involverte 

 

Problemstillingen ble løftet frem på første møte prosjektsekretariatet i 

Kongsvingerprosjektet. Det ble her bedt om en vurdering og innstilling fra 

arbeidsgruppen for PHV/TSB.  

 

Saken ble drøftet på første ordinære møte i arbeidsgruppen for PHV/TSB. 

 

 
4. Risikovurdering 

 

Arbeidsgruppen har ikke gjort noen systematisk risikovurdering da aktiviteten det 

dreier seg om er ganske begrenset. Det er frembragt aktivitetstall fra 2017 for antall 

pasienter fra Åsnes kommune behandlet ved hhv Kongsvinger DPS og BUP 

Hedmark/Kongsvinger. 

 

Aktivitet knyttet til pasienter fra Åsnes kommune i 2017: 

 Ved Kongsvinger DPS 

o Polikliniske konsultasjoner:           2 112 

o Innleggelser:        29 

o Liggedøgn:                388 

 Ved BUP Hedmark/Kongsvinger 

o Polikliniske konsultasjoner:            546 
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5. Plan for videre arbeid 

 

Arbeidsgruppen for PHV / TSB fremmer her sin tilråding og vil gjennom eventuelt 

vedtak i styringsgruppen etablere et premiss for det videre arbeidet knyttet til 

overføring av Kongsvinger sykehus fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus 

universitetssykehus HF.  

 

 
6. Vurdering og anbefaling 

 

Åsnes kommune sitt ønske om å ha tilhørighet til DPS Elverum-Hamar og BUP 

poliklinikk i Elverum dersom / når Kongsvingerregionen overføres til Akershus 

universitetssykehus HF fremstår rasjonelt og vil være i tråd med ønsket om å samle 

ansvar for somatikk og PHV/TSB.  

 

Det er isolert sett hensiktsmessig om endret tilhørighet innen PHV/TSB for Åsnes 

kommune skjer parallelt med øvrige endringer for befolkningen i 

Kongsvingerregionen. Ettersom endelige vurderinger og beslutninger mht øvrige 

ansvarsoverføringer ikke foreligger, kunne det argumenteres for at beslutning om 

tilhørighet for Åsnes kommune avventes til øvrige elementer er avklart. 

 

Til dette kan anføres at den statusgjennomgang som fremlegges av arbeidsgruppen på 

samme styringsgruppemøte synliggjør at det er lite sannsynlig at det blir ett 

overføringstidspunkt som bidrar til samlet ansvar og/eller organisering av somatikk og 

PHV/TSB før og etter dette tidspunkt. 

 

På denne bakgrunn og etter en samlet vurdering, mener arbeidsgruppen at beslutning 

om tilhørighet for Åsnes kommune gjøres i tråd med kommunens ønske og 

kommuniseres uavhengig av øvrige prosesser. Beslutningen foreslås gjeldende fra 

01.01.2019 uavhengig av øvrige beslutninger om tidspunkt for overføring av ansvar 

for Kongsvingerregionen til Akershus universitetssykehus HF. 

 

 


