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Sak 66/18 Overføring av Kongsvinger sykehusområde fra Sykehuset Innlandet 
HF til Akershus universitetssykehus HF 1. februar 2019 
 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF behandlet foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus 
den 29. juni 2017 hvor følgende ble vedtatt:  

1. Kongsvinger sykehus overføres til Akershus universitetssykehus HF 
2. Fødetilbudet skal videreføres som i dag 
3. Det legges til grunn at overføringen skal skje 1. januar 2019 

 
Overføringen av foretakstilhørighet vil bli gjennomført som en virksomhetsoverdragelse, hvor 
Akershus universitetssykehus overtar ansvaret for pasienter i opptaksområdet, personell og 
totaløkonomi, inklusive bygg og medisinsk-teknisk utstyr. Prehospitale tjenester i Oslo og 
Akershus sykehusområde er organisert under Oslo universitetssykehus. Ansvaret for 
prehospitale tjenester for innbyggerne i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus vil derfor 
overføres til Oslo universitetssykehus.  
 
Det er etablert et regionalt prosjekt med deltakere fra de tre helseforetakene, samt lokale 
prosjekter. Våren 2018 utarbeidet det regionale prosjektet føringer og prinsipper for 
overføringen og arbeidet med forberedelser. Fra høsten 2018 er omfanget av de formelle, 
operative og praktiske arbeidet økt. En stor del av dette vil gjennomføres under ledelse av 
det lokale mottaksprosjektet ved Akershus universitetssykehus. For å sikre en god 
koordinering inn mot Kongsvinger sykehus, er det lokale mottaksprosjektet styrket med en 
representant derfra. I saken redegjøres det for hvilke forberedelser som gjøres i regi av 
mottaksprosjektet. 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent  
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Bakgrunn 
I hovedsak omfatter forberedelsene følgende hovedområder: 

• Den formelle virksomhetsoverføringen, inkludert arbeidet med avtaler 
• Pasientstrømmer etter overføringen og forberedelser til mottak av områdefunksjoner 
• IKT 
• Økonomi 
• Opplæring og kommunikasjon   

 
Virksomhetsoverføring og avtaler 
Virksomhetsoverføringen omfatter ca. 820 ansatte, eiendom og utstyr samt forpliktelser. 
Styret vil til styremøtet 23. november få fremlagt forslag til en overføringsavtale og en 
vurdering av hvilke konsekvenser overføringen vil få for Akershus universitetssykehus. I 
forkant av styrebehandlingen vil overføringen drøftes med tillitsvalgte ved Sykehuset 
Innlandet og Akershus universitetssykehus. 
 
I tillegg til overføringsavtalen arbeides det med en rekke avtalemessige forhold for å 
gjennomføre virksomhetsoverdragelsen og sikre driften i etterkant. Dette omfatter blant 
annet: 

• Beskrivelse av eiendeler og forpliktelser som overdras 
• Innkjøps-, service- og IKT-avtaler som Akershus universitetssykehus vil tre inn i etter 

overføringen 
• Avtale om kjøp av helsetjenester mellom Sykehuset Innlandet og Akershus 

universitetssykehus 
• Samarbeidsavtaler med kommunene i opptaksområdet til Kongsvinger sykehus 
• Avtaler med utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere 

 
Pasientstrømmer etter overføringen 
Styringsgruppemøtet i det regionale prosjektet 15. mai fastsatte prinsipper for 
pasientoverføringen. Prinsippene er i hovedsak lik prinsippene for overføring av ansvaret for 
spesialisthelsetilbudet for Vestby kommune fra Akershus universitetssykehus til Sykehuset 
Østfold. Med utgangspunkt i prinsippene har de lokale delprosjektene for somatikk og 
psykisk helsevern gjennomført en rekke planleggingsmøter med Kongsvinger sykehus på 
fagnivå for å planlegge hvilke endringer overføringen vil ha for pasientstrømmene fra 
Kongsvinger til Nordbyhagen (og andre områdefunksjoner). Det er utarbeidet 
handlingsplaner på fagnivå for å sikre nødvendige forberedelser både på Kongsvinger og på 
Nordbyhagen.         
 
Samlet sett vil overføringen av områdefuksjoner for Kongsvinger sykehusområde innen en 
del områder tilsvare bortfallet av aktivitet som følge av overføringen av Vestby kommune til 
Sykehuset Østfold. Forventet sengebehov i voksensomatikken vil være omtrent likt. Det er 
likevel en rekke områder hvor overføring vil føre til økt aktivitet på Nordbyhagen. Blant annet 
vil det gjelde Barne- og ungdomsklinikken, ettersom Kongsvinger sykehus ikke har en egen 
barneavdeling. Videre vil det bli en betydelig økning i antall elektive operasjoner, blant annet 
knyttet til kreftbehandling. En viktig del av forberedelsene for fagavdelingene på 
Nordbyhagen er å få oversikt over disse effektene og legge planer for hvordan de kan løses 
innenfor foretakets økonomiske rammer.  
 
IKT/MTU 
På IKT-området har Sykeshuspartner sammen med delprosjektene ved Akershus 
universitetssykehus og Sykehuset Innlandet kartlagt alle applikasjoner som er i bruk på 
Kongsvinger sykehus, inkludert de som er knyttet til medisinsk-teknisk utstyr (MTU). I stor 
grad benyttes de samme løsningene begge steder, men noen sentrale applikasjoner er ikke i 
bruk på Kongsvinger i dag. Dette gjelder blant annet Metavision og Oracle. Som 
hovedprinsipp vil historiske data i applikasjoner Kongsvinger sykehus bruker, overflyttes til 
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applikasjonene og IKT-plattformen på Akershus universitetssykehus. For de applikasjonene 
som ikke skal overføres, legges egne strategier for overføring av historikk ved behov. Et 
testmiljø med tilgang til plattformen Akershus universitetssykehus benytter er allerede 
etablert ved Kongsvinger sykehus. Tilsvarende vil noen få PCer på Kongsvinger sykehus 
etter behov ha tilgang til Sykehuset Innlandets løsninger etter 1.februar, for eksempel for å 
kunne lukke avvikssaker som er i prosess i Sykehuset Innlandets systemer ved overføringen.  
 
Det er utarbeidet forslag til en migreringsplan for selve konverteringen av data. Migreringen 
forutsetter at DIPS fra 1. februar settes i lesemodus ved Kongsvinger i 26-29 timer. 
Nedetiden vil bli noe kortere, men samtidig for andre kliniske systemer. De siste 12-13 
timene av denne perioden settes også DIPS ved Akershus universitetssykehus i lesemodus. 
Dette vil ha betydelig påvirkning på pasientbehandling og arbeidsprosesser i denne 
tidsperioden, og må planlegges svært godt.        
 
Økonomi 
Overføringen av Kongsvinger sykehusområde ble i økonomisk langtidsplan beregnet til å gi 
ca. 925 mill. kr i økte inntekter. Dette skal dekke kostander ved drift av Kongsvinger sykehus, 
DPS og BUP, økte gjestepasientkostnader, dyre legemidler (H-resepter), Kongsvinger 
sykehus’ andel av kostnader til Sykehuspartner med videre. De samlede inntekter fra 
Kongsvinger sykehus vil også isolert sett dekke kostnader til områdefunksjonene på 
Nordbyhagen, men denne andelen av økte inntekter tilsvarer grovt sett tapte inntekter for 
overføring av Vestby kommune til Sykehuset Østfold. 
    
Helse Sør-Øst har fastsatt noen prinsipper for overføring av eiendeler og forpliktelser. I 
henhold til prinsippene overføres kun identifiserbare verdier og forpliktelser knyttet til 
aktiviteten på Kongsvinger sykehus. Prinsippene innebærer også at Akershus 
universitetssykehus ikke får tildelt særlige investeringsmidler for vedlikeholdsetterslepet på 
bygg og medisinsk teknisk utstyr på Kongsvinger sykehus. Dette betyr at etterslepet over tid 
må finansieres av økonomisk overskudd på Kongsvinger sykehus eller eventuelt av 
omprioriteringer internt i foretaket. Økonomisk sett er driften ved Kongsvinger sykehus ikke i 
balanse i 2018.   
 
Opplæring og kommunikasjon 
For å sikre en trygg overføring står opplæring av ansatte både på Nordbyhagen og 
Kongsvinger, samt god kommunikasjon med ansatte, pasienter og samarbeidspartnere 
sentralt. Arbeidet med opplæring tar utgangspunkt i dagens opplæringsstruktur på Akershus 
universitetssykehus og omfatter:  
• Opplæringsplaner rettet mot alle ansatte (tilpasset fra opplæring av nyansatte) 
• Opplæring for ledere på Kongsvinger (tilpasset fra Ahus’ lederskole for nye ledere) 
• Opplæring i nye IKT-løsninger (til brukere) og for særskilte funksjoner (f.eks. merkantile) 
• Opplæring på fagnivå (integrert del av de faglige handlingsplaner) 
 
Kommunikasjonsplanen for overføringen vil være en samordnet plan for Akershus 
universitetssykehus og Sykehuset Innlandet, i dialog med Helse Sør-Øst. Planen vil omfatte 
tiltak rettet mot konkrete målgrupper, utfordringer og satsingsområder. Gjennom bevisst 
arbeid med kommunikasjon skal hele overføringsprosjektet: 
• Bidra til forsvarlig overføring - formidle hovedprinsipper og avtaler 
• Nå fram med tydelig og relevant informasjon til alle berørte 
• Skape kanaler for dialog og tilbakemeldinger 
• Samordne aktiviteter og budskap til et felles bilde 
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