
Høringsuttalelse helseforetakstilhøringshet for Kongsvinger sjukehus . 

 

Aksjonsgruppa for Kongsviner sjukehus vil igjen, tydelig gi beskjed om hva vi mener 

er best for sjukehuset vårt når det gjelder tilhørighet, noe som jo helt klart er inn mot 

A-hus. 

 

Aksjonsgruppa har jobbet i mange år for å redde et fullverdig sjukehus med 

akuttfunksjoner og fødeavdeling.  Vårt første brev til adm.dir. Lang Ree er datert 

12.05.11, men allerede før dette var saken oppe i vårt første møte med Glåmdal 

Regionråd.  Vår tilråing til Regionrådet var:  i en presset situasjon for vårt sjukehus 

innen Sjukehuset Innlandet,  SI, må det være lov å løfte blikket og ønske en 

tilhørighet inn mot Oslo og Akershus.  Vi ser at Oslo vokser utover sine grenser med 

stadig større hastighet og det sies også at det er  Lillestrøm, Nes og Kongsvinger  som 

vil få en tilvekst. Sakset fra en avis i januar 2015 står det om de små talls store 

konsekvenser.  En økning på 2  - 3 % pr. år vil i løpet av 10 år gi oss en 

befolkningsvekst på 50%. 

 

Vi har hatt jevnlige møter, dialogmøter, med adm.dir. Lang Ree hvor også distriktets 

ordførere, LO i Kongsvinger og de store hjelpeorganisasjonene som  LHL og 

Sanietskvinnene har deltatt.   

 

Som alle kjenner til har vi hatt underskriftskampanjer, samlet midler slik at det ble 

MR-maskin, vi har hatt fakkeltog og mye, mye mer, for via alt dette å redde et utsatt 

sjukehus.  Vi har hele tiden vært klar over at om vi skulle bli nødt til å hente våre 

spesialitshelsetjenester på Hamar, Gjøvik og Lillehammer ville vi få en stor  

fraflytting fra vårt distrikt. 

 

Gruppa som ble nedsatt fra Helse Sør/Øst  til å utrede Kongsvinger sjukehus sin 

tilhøringhet har nå lagt fram sin rapport og rapporten er ute til høring.  Aksjonsgruppa 

kommer herved med sine kommentarer til rapporten: 

 

Ordførerene i regionen gikk i en kronikk i Glåmdalen den 15.12.16 sterkt inn for en 

rask tilknytning til Ahus, da de ikke lenger ser at SI kan/vil love et fortsatt fullverdig 

sykehus i Kongsvinger.  

 

Kongsvinger sjukehus har mange kvaliteter som A-hus kan dra nytte av.  Vi har en 

meget  god ortopedisk avdeling, noe som er godt kjent i fagkretser og har vært det 

siden raumavdelingen med dr. Ihler sin tid.   Dette er en avdeling som kan 

videreutvikles og styrkes for å avhjelpe A-hus.    

 

Videre har vi tro på at Geriatri kan være et satsingsområde på Kongsvinger.   

 

Helsehus har vært oppe som forslag, noe som vil være en sterk støtte til vårt 

sjukehustilbud og være samlende for alle helsetilbud og som forsterker 

spesialisttilbudene. 



  

Det vesentlige for vårt syn på tilhøringhet er avstander og kommunikasjons- 

muligheter. Kommunikasjonen fra Kongsvinger til Hamar, Lillehammer og Elverum 

er nesten fraværende.  Reisetid til Mjøsregionen vil være 1 1/2 til 2 timer, mens 

reisetid  til    A-hus er ca 1 time og med timesavganger med toget. 

 

Ut fra dette vil vi støtte og forsterke Kronikken i Glåmdalen den 15.12.16 fra 

ordførerene i distriktet . Kronikken er tatt med i rapporten. 

 

Vi støtter også de anbefalte tre punkter: 

 

1. Kongsvinger sjukehus overføres snarest mulig til A-hus og beholdes som et 

robust og fleksibelt sjukehus. 

2. Kongsvinger tilføres et befolkningsgrunnlag på minimumn 30.000 fra A-hus, 

for at A-hus sin profil som universitets- og områdesjukehus styrkes ved at flere 

lokalsjukehusfunksjoner løses i Kongsvinger sjukehus. 

3. Det forutsettes at A-hus pålegges å legge minimum ett eget fagområde til 

Kongsvinger . Vi foreslår at det her vurderes ortopedi, geriatri og områder 

innen medisin. 

 

 

Kongsvinger 10. april 2017. 

 

May Sønstrud    Ingrid Frydenberg 

sign.      Sign. 

 


