
 

 
 
 
 
 

Styresak  
 
  
Dato dok.: 18.09.2019 Administrerende direktør 

Møtedato: 25.09.2019  

Vår ref.: 19/03952-12 Postadresse: 1478 LØRENSKOG 

  Telefon: +47 67 96 00 00 

   

 
 
 
Sak 54/19 Orientering om endringer i pasientstrømmer som følge av utvidet 
opptaksområde 
 
Saken gir en kort orientering om de endringer som så langt har skjedd i pasientstrømmer 
som følge av endringer i foretakets opptaksområde i 2018 og 2019. I hovedsak er de 
observerte endringene i tråd med antakelsene om silke endringer i forkant av at Vestby 
kommune ble overført til Sykehuset Østfold og ved at kommunene i Glåmdalen ble overført 
fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus 1.februar 2019.  
 
Videre beskriver saken status i det pågående prosjektet for å utnytte kompetanse og 
kapasitet ved Kongsvinger sykehus som sikrer befolkningen i hele opptaksområdet et godt 
organisert spesialisthelsetjenestetilbud, med god kvalitet, rett kompetanse og rett kapasitet 
(«Kongsvinger fase II»). Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av høsten 2019. 
 
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
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Endringer i pasientstrømmer som følge av utvidet opptaksområde 
Akershus sykehusområde er gjennom flere trinn i 2018 endret ved at Vestby kommune ble 
overført til Sykehuset Østfold og ved at kommunene i Glåmdalen ble overført fra Sykehuset 
Innlandet til Akershus universitetssykehus 1.februar 2019.  
 
Netto endring i aktivitet som følge av disse to endringene følges opp månedlig. Det vil si at vi 
sammenligner aktivitetsnivået for kommunene Vestby, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, 
Grue og Eidskog for samme periode i 2018 og i 2019. Med dette kan vi både følge med om 
aktiviteten fra Vestby kommune er redusert slik vi forventer etter overføringen til Sykehuset 
Østfold, og at aktiviteten fra Glåmdalskommunene gir en forventet endring i aktivitet for 
områdefunksjoner på Nordbyhagen innen somatikk og for sykehusfunksjoner innen psykisk 
helsevern. Aktivitet som skjer ved Kongsvinger sykehus, DPS, BUP og ARA holdes utenfor 
da dette er «nye driftsenheter» sammenlignet med Akershus universitetssykehus 2018. 
 
For døgnbehandlingen ser vi at antall opphold i somatikk samlet for perioden februar-august 
er redusert ved Nordbyhagen i 2019 sammenlignet med 2018, men at liggetid og indeks går 
opp. På divisjonsnivå går antall døgnopphold opp for kirurgisk divisjon (først og fremst 
elektive pasienter og kreftbehandlling) og for barne- og ungdomsklinikken (først og fremst ø-
hjelp). For medisinsk divisjon og ortopedisk klinikk er netto antall opphold for de to 
endringene at antall døgnopphold går ned. Alle disse effektene er som forventet i forkant av 
endringene i opptaksområdet. 

 
 
Innen psykisk helsevern ser vi en økning i innleggelser på akutt og rus, og en netto 
reduksjon i polikliniske konsultasjoner (enheter lokalisert på Kongsvinger holdes utenfor). 
Dette er også som forventet, men det synes om antall polikliniske konsultasjoner for 
innbyggere i Vestby kommune fortsetter på et høyere nivå i 2019 enn forventet ved Follo 
DPS. 
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Arbeid for å utnytte kapasiteten ved Kongsvinger sykehus 
Etter overføringen av Kongsvinger ble det i mars 2019 etablert et prosjekt med formål om å 
foreslå løsninger for utnyttelse av kompetanse og kapasitet ved Kongsvinger sykehus som 
sikrer befolkningen i hele opptaksområdene et godt organisert spesialisthelsetjenestetilbud, 
med god kvalitet, rett kompetanse og rett kapasitet («Kongsvinger fase II»).   
 

 
Prosjektet har arbeidet med to hovedproblemstillinger for best mulig å realisere målene om å 
«utnytte kapasiteten» og å «gi et likeverdig tilbud». For det første er det utredet hvordan 
virksomheten som fra 1.februar ble etablert som en egen somatisk divisjon (Divisjon 
Kongsvinger) skal organiseres fremover. Alternativene som er vurdert er  
 

• En geografisk modell, tilnærmet dagens organisering 
• En fagdivisjonalisert modell hvor de somatiske enhetene ved Kongsvinger sykehus 

legges inn i foretakets øvrige fagdivisjoner, slik det er gjort for divisjon psykisk 
helsevern, divisjon diagnostikk og teknologi og divisjon facilities management.  

Det er utarbeidet et internt høringsnotat som beskriver de to modellene og fordeler og 
ulemper ved disse. Notatet er sendt på en bred høring til alle divisjoner og klinikker, 
tillitsvalgte og verneombud. 
 
Videre utredes en modell for pasientstrømmer for å utnytte kapasiteten ved Kongsvinger 
sykehus. Det er et grunnleggende premiss at befolkningen i alle kommuner og bydeler har 
Akershus universitetssykehus som sitt sykehus. Behandlingen innen de somatiske fag vil i 
hovedsak finne sted på Nordbyhagen. For å utnytte den samlede kapasiteten på en god 
måte vil en del av pasientbehandlingen også skje ved sykehusene på Kongsvinger og Ski. 
 
Pasienter fra Eidsvoll og Ullensaker har i mange år fått god behandling ved Kongsvinger 
sykehus. I årene 2015-2018, mens Kongsvinger sykehus var en del av Sykehuset Innlandet, 
hadde befolkningen i disse to kommunene samlet sett ca. 2.500 behandlinger årlig ved 
Kongsvinger sykehus. Dette omfatter både pasienter som har valgt Kongsvinger sykehus 
gjennom fritt behandlingsvalg og pasienter som er henvist dit som en del av mangeårige 
samarbeidsavtaler innen medisin, kirurgi og ortopedi mellom Sykehuset Innlandet og 
Akershus universitetssykehus.  
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I juni 2019 foreslo prosjektet å utvide opptaksområdet for lokalsykehusfunksjoner ved 
Kongsvinger sykehus. Dette innebærer at tidligere samarbeidsavtaler mellom Kongsvinger 
og Nordbyhagen for enklere diagnostikk og behandling innen medisin, kirurgi og ortopedi for 
noen pasienter per dag, erstattes med en oppgavefordeling der pasienter med denne type 
behandlingsbehov fra kommunene Eidsvoll og Ullensaker vil behandles ved Kongsvinger 
sykehus. Mer spesialisert behandling innen øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling vil som 
tidligere bli ivaretatt ved sykehuset på Nordbyhagen. Dette gjelder alle innbyggere i Akershus 
opptaksområde, inkludert Eidsvoll, Ullensaker og kommune i Glåmdalsregionen.  
 
Kommunene i hele opptaksområdet har vært tett involvert i prosjektet (Kongsvinger fase II), 
gjennom deltakelse i prosjektgruppen, i en egen referansegruppe og gjennom løpende 
informasjon om prosjektet i de etablerte samarbeidsarenaer mellom kommunene og 
Akershus universitetssykehus.  
 
Forslaget er sendt til ekstern høring hos de involverte kommuner og brukerorganisasjoner, 
hvor det bes om synspunkter på hvilke forhold som bør ivaretas særskilt ved en slik 
utvidelse.  
 
Høringsfristen for både den interne og eksterne høringen var 3. september. Etter et videre 
prosjektarbeid knyttet til hvilke pasientgrupper Kongsvinger sykehus skal behandle, forventes 
en beslutning i løpet av høsten 2019.   
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