
Høringsuttalelse helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. 
 

 Fra Brukerkontoret ved Kongsvinger sykehus. 

 

Brukerkontoret representerer pr. i dag 26 lokale brukerorganisasjoner. 

Styret for Brukerkontoret består av likepersoner fra foreningene : 

 Brystkreftforeningen, Kongsvinger 

 En hånd å holde i, Sør-Hedmark 

Norges Astma- og Allergiforbund Glåmdal lokallag 

HLF Kongsvinger og omegn 

LHL Kongsvinger 

Kongsvinger Revmatikerforening 

Grue Revmatikerforening. 

 

Vi ser i høringen at det er mange faktorer som spiller inn både positivt og negativt med valg 

av tilhørighet, men de lokale brukerne av Kongsvinger sykehus tenker mest på seg selv som 

pasient og deres pårørende, og det kommer klart frem at ønsket er tilhørighet til Ahus og 

Osloregionen selv om behandlingen kan være like bra innen Sykehuset Innlandet. Dette har 

mest med tilgengelighet å gjøre. 

Kommunikasjon:  

Kongsvinger – Lillestrøm, Ahus og Oslo er en enkel reise med togavgang hver time. Buss fra 

Lillestrøm til Ahus hvert 7. minutt. 

 Kongsvinger – Hamar med buss via Elverum eller tog Kongsvinger -  Lillestrøm, bytte tog 

videre til Hamar eller Lillehammer. Kongsvinger har ingen bussforbindelse med Gjøvik, så 

her må pasientene inn til Oslo S for å bytte tog. Det er vanskelig å rekke Lillehammer og 

Gjøvik tur retur på samme dag hvis en må kjøre kollektivt. 

Det er i alle sammenheng anmodet om å kjøre kollektivt for å spare miljøet. 

 

Kongsvinger vil alltid bli en utkant uansett tilhørighet, men sørfylket har mye mer tilknytning 

til Akershus og Osloregionen enn Hamar og videre nordover. 

De pasienter som sogner til Kongsvinger sykehus har i mange år undret seg over hvorfor SI 

har nedbemannet lokalsykehuset, og nå når det kommer en annen aktør på banen plutselig 

ønsker at Kongsvinger sykehus skal bli værende i SI. Nå lover de at sykehuset ikke skal 

nedprioriteres. Hvorfor har de ikke gjort noe tidligere hvis de trenger Kongsvinger sykehus. 

Det er mer sannsynelig at Ahus vil ha behov for oss og event. oppgradere 

Kongsvinger sykehus enn SI. 

Utveksling av de ulike yrkesgruppene / faggruppene på Kongsvinger sykehus og Akershus 

universitetssykehus ligger godt til rette både tids og kommunikasjonsmessig. Dette kan bidra 

til kvalitetssikring begge veier og samtidig sikre en stabil arbeidsstyrke på begge sykehus. 

Dette vil kunne sikre arbeidsplassene slik at de ansatte kan få en sikker fremtid med faglige 
utfordringer. 
 

Brukerkontoret`s ønske er et godt akuttsykehus for våre brukere uansett hvilke 

tilhørighet vi får.  Flertallet ønsker tilhørighet til Akershus universitetssykehus. 

 

Brukerkontoret ved Kongsvinger sykehus 

v’Randi Aasvestad 

 

 



 


