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Høringsuttalelse – Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger
Vi viser til invitasjon til å komme med høringsuttalelse til Vurdering av foretakstilhørighet for
Kongsvinger sykehus.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet en sak om dette i sitt møte 3. mai, og gjorde
følgende vedtak:
1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen vil understreke at dersom Sykehuset Innlandet
HF skal kunne fremstå som et robust helseforetak i fremtiden til det beste for alle i Hedmark,
Oppland og naboer, må Kongsvinger sykehus beholde sin tilhørighet til dette foretaket.
Nødvendig utviklings- forbedringsarbeid må gjennomføres.
2. Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet HF og andre
aktuelle mottakere.

Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket følger på neste side.

Vennlig hilsen
Regionrådet for Fjellregionen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver
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SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.05.17
Sak 23/2017: Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus - høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Helse Sør-Øst RHF har sendt prosjektrapporten «Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger
sykehus» på høring. Rapporten kan i sin helhet leses på linken under:
https://www.helse-sorost.no/nyheter/foretakstilhorighet-for-kongsvinger-sykehus
For Fjellregionen er det svært viktig at vi har et robust og komplett helsetilbud. Dette inkludere blant
annet et lokalsjukehus som leverer god kvalitet året rundt. Dette innbefatter et lokalsjukehus med
akuttfunksjon både innen kirurgi og indremedisin.
Divisjonen på Tynset har vist evne til kontinuerlig omstilling og endring gjennom mange år med svært
gode resultater. Et viktig moment i denne sammenheng har vært og vil være en aktiv og framtidsrettet
lokal ledelse!
For å kunne opprettholde et slikt tilbud nå og i fremtiden er man avhengig av en rekke faktorer. Felles
er at rammevilkår og ressurstilgangen må være på plass. Her snakker vi om kompetanse, økonomi,
infrastruktur, rekruttering, pasientgrunnlag osv. I dette bildet er Fjellregionens befolkning avhengig av
at vårt sjukehus er en del av et robust og helhetlig helseforetak. Det er derfor av avgjørende betydning
at Sykehuset Innlandet beholder og videreutvikler en posisjon hvor de kan forvalte og utvikle sine
helsetjenester i hele sitt nedslagsfelt.
Dette bør slik regionrådgiver vurderer det også inkludere Kongsvinger sykehus. Kongsvinger sykehus
har i tiår levert gode tjenester til sine pasienter, både lokalt og for befolkningen i Innlandet. De
representer derfor en viktig ressurs for Sykehuset Innlandet, dermed også Tynset sykehus og
befolkningen i Fjellregionen.
En overføring av Kongsvinger sykehus til et annet foretak vil, slik vi oppfatter det, tappe Innlandet
både for kompetanse, erfaring, penger, pasienter og kvalitet. Dette vil få ringvirkninger i hele
Sykehuset Innlandets opptaksområde. Man vil på alle måter bli mindre robust, få mindre handlingsrom
og tape både kvalitets- og ressursmessig.
De økonomiske utfordringene støttes blant annet i ROS analysen som er vedlagt. Der står det blant
annet: «Det kan, både for Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet, bli utfordrende å
tilpasse drift og kostnader til endringen. Det vil dreie seg om engangs-/pukkelkostnader og mer
langsiktige utfordringer med kostnadsstyring og -tilpasning. Risikoen er størst for Sykehuset
Innlandet.»
Det går også frem av ROS analysen at det er stor risiko for betydelige omstillingskostnader. Disse er
både av ukjent størrelse og med fare for at noen av de kan bli permanente.
Det oppsummeres også i rapporten blant annet med at: «Den viktigste konklusjonen er at det er behov
for styrking av faglig tilbud og mer arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Det er behov for å endre
kompetansesammensetningen på legesiden med flere overleger og antagelig færre turnuskandidater.
Faglig samarbeid må inkludere at fagfolk beveger seg mellom sykehusene i helseforetaket, og dersom
Kongsvinger sykehus forblir som en del av Sykehuset Innlandet kan man også styrke samarbeidet
over foretaksgrensen til Akershus universitetssykehus.»
Dette er et syn og en tilnærming som vi støtter. Forpliktene avtaler om hva Sykehuset Innlandet vil
med Kongsvinger i fremtiden, og utvikling av samarbeidsløsninger med Akershus universitetssykehus
bør være løsningen. Dette sikrer kapasitetsutnyttelsen av Kongsvinger sykehus og robustheten til
Sykehuset Innlandet og dermed alle divisjonene som helhet.
Forslag til vedtak:
1. Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen vil understreke at dersom Sykehuset Innlandet
HF skal kunne fremstå som et robust helseforetak i fremtiden til det beste for alle i Hedmark,
Oppland og naboer, må Kongsvinger sykehus beholde sin tilhørighet til dette foretaket.
Nødvendig utviklings- forbedringsarbeid må gjennomføres.
2. Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes Helse Sør-Øst RHF med kopi til Sykehuset Innlandet HF og andre
aktuelle mottakere.

