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STATUS I ARBEIDET MED ENDRET FORETAKSTILHØRIGHET FOR 
KONGSVINGERREGIONEN OG TILPASNINGER TIL NYTT OPPTAKSOMRÅDE 
 
 
 
Forslag til 
 

VEDTAK: 
 

1. Styret tar statusrapporten om arbeidet med endret foretakstilhørighet for 
Kongsvingerregionen til orientering.  
 

2. Styret støtter opprettelse av prosjektet «Tilpasninger til nytt opptaksområde 2019» og tar 
prosjektets mandat til orientering, og ber om regelmessig orientering om prosjektets 
arbeid og framdrift i styremøtene.  

 
 
 
 
 
 
Brumunddal, 25. mai 2018 
 
 
 
Alice Beathe Andersgaard 
administrerende direktør 
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SAKSFREMSTILLING 

SAK NR.  047 – 2018 
 
 
Bakgrunn 
 
Det vises til sak 037-2018 «Status i arbeidet med endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen», og styrets 
enstemmige vedtak: 
 

1. Styret tar statusrapporten om arbeidet med endret foretakstilhørighet for 
Kongsvingerregionen til orientering.  

2. Styret støtter etablering av et helhetlig omstillingsprosjekt for divisjoner og stabsområder 
i ØLP-perioden 2019-2022 og ber om orientering om status for arbeidet i styremøtet 1. 
juni 2018. 
 

 
Saksfremstilling 
 
Regionalt prosjekt om endret foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen 
Siden forrige statusrapport til styret i Sykehuset Innlandet har prosjektet hatt hovedfokus på 
følgende oppgaver:  
 

1. Definisjon og enighet rundt prinsipper for gode pasientforløp 
2. Prosess for avtaler mellom de to foretakene, inkludert vurdering av kapasitet ved 

Akershus universitetssykehus  
3. Vurderinger knyttet til ansvarsforhold i en overgangsfase hvor Akershus 

universitetssykehus har tatt over ansvaret for spesialisthelsetjenestene, mens 
Sykehuset Innlandets rutiner og prosedyrer følges.  

4. Detaljeringen av IKT—applikasjoner og status for disse etter 
virksomhetsoverdragelsen 

5. Detaljering av økonomiske konsekvenser 
6. Informasjonsaktiviteter 

 
 
Overordnet tidsplan holdes og er som følger:  
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Innen utgangen av august skal alle delprosjektene levere en komplett oversikt over nødvendige 
resterende aktiviteter for en vellykket overføring. Leveransen innebærer konkrete løsningsforslag 
på de berørte områdene, en tidsplan for gjennomføring av aktivitetene og en oppdatert 
risikoanalyse.  
 
I tillegg til disse områdene pågår det et vesentlig arbeid med samarbeid og kontakt mellom 
fagmiljøene i Kongsvinger regionen og Akershus universitetssykehus, koordinert av de ulike 
delprosjektene.  
 
I styringsgruppemøtet 15. mai 2018 sluttet styringsgruppen seg til anbefalingen om at 
Kongsvinger sykehus med tilhørende opptaksområde virksomhetsoverføres fra Sykehuset 
Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF og prehospitale tjenester til Oslo 
universitetssykehus HF, 1. februar 2019. Dette innebærer en samlet dag for overføring av 
ansvaret for pasienter i opptaksområdet, personell og totaløkonomi, inklusive bygg og 
medisinsk-teknisk utstyr.  
 
Internt prosjekt «Tilpasninger til nytt opptaksområde 2019»  
Sykehuset Innlandet har etablert et prosjekt kalt «Tilpasninger til nytt opptaksområde 2019» som 
skal samordne planlegging og gjennomføring av omstillingsprosesser i gjenværende Sykehuset 
Innlandet. Prosjektet skal utarbeide forslag til endring av pasientstrømmer og -tilbud samt faglige 
og økonomiske tilpasninger som følge av foretakets reduserte opptaksområde og lavere 
økonomiske rammer. Tilpasningene vil omfatte alle divisjoner og stabsområder i Sykehuset 
Innlandet. Det vises til vedlagte prosjektdirektiv godkjent av administrerende direktør. 
Prosjektets styringsgruppe skal konstitueres 12. juni 2018. 
 
Sykehuset Innlandet må planlegge tilpasninger av pasienttilbudet til et endret opptaksområde fra 
2019. Det innebærer både en direkte tilpasning av utrednings- og behandlingskapasiteten og en 
generell tilpasning til lavere økonomiske rammer. Beregningene viser et negativt nettobeløp på 
120-140 millioner kroner. Slik foretaksledelsen vurderer situasjonen i dag, må Sykehuset 
Innlandet redusere med 150-200 årsverk for å tilpasse seg nye forutsetninger fra 2019.  
 
Forslag til endring av pasientstrømmer samt faglige og økonomiske tilpasninger skal ses i 
sammenheng med Sykehuset Innlandets vedtatte målbilde om god samhandling med 
primærhelsetjenesten, desentralisering av spesialisthelsetjenester, økt prehospital satsing og 
etablering av Mjøssykehuset, ref. styresak 079-2017.   
 
 
Administrerende direktørs vurdering 
 
Sykehuset Innlandet er tilfreds med samarbeidet og framdriften i det regionale prosjektet om 
endring av foretakstilhørighet for Kongsvingerregionen. Det holdes fellesmøter for foretakets 
ansvarlige i delprosjektene pasientbehandling, økonomi, IKT/medisinsk teknisk utstyr, HR og 
Bygg og eiendom i det regionale prosjektet. Dette sikrer god informasjonsflyt på tvers av fag og 
ansvarsområder. 
 
Sykehuset Innlandet har en svært alvorlig økonomisk situasjon som krever endringer i 
pasienttilbudet og omstillinger for ansatte for å sikre en bærekraftig drift med investeringsmidler 
til medisinsk teknisk utstyr, ambulanser og vedlikehold. Prosjektet «Tilpasninger til nytt 
opptaksområde 2019» skal legge fram realistiske forslag til tiltak og detaljerte planer for 
omstilling som gir nødvendig økonomisk effekt for å sikre bærekraftig drift på kort og 
mellomlang sikt. 
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