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«Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus» 

 

NSF Hedmark og Oppland har hatt rapporten og ROS- analyse til vurdering. Ellers har vi fulgt saken 

via informasjon fra NSFs representanter i prosjektgruppen og tillitsvalgt på Kongsvinger sykehus, 

samt gjennom media. 

Rapporten gir ingen tydelig anbefaling i forhold til framtidig foretakstilhørighet, så våre vurderinger 

er gjort på grunnlag av den kunnskapen som rapporten bringer med seg. 

Det vi merker oss er at uavhengig av foretakstilhørighet, er man enige om at det er behov for å gjøre 

større endringer i sykehuset- i forhold til vanlig effektivisering av driften, men også styrke faglige 

tilbud, jobbe enda mer intensivt meg kvalitet og pasientsikkerhet. Begge foretakene peker på at det 

med dagens befolkningsgrunnlag bør utredes hvordan akuttfunksjonene skal drives, og om sykehuset 

fortsatt skal ha tilbud innen akuttkirurgi. 

Da vi ikke klarer å se noen forskjeller av betydning i forhold til hva de forskjellige foretakene mener, 

anbefaler Fylkesstyrene i Hedmark og Oppland fortsatt tilknytning til Sykehuset Innlandet fordi: 

 Endringer og omstillinger er ressurskrevende, man bør derfor utvikle fra dagens ståsted, 

innenfor forutsetninger som er kjente for helseforetaket. 

 Økonomisk vil det være mer krevende med overføring til A- hus enn å beholde dagens 

ordning. Økt økonomisk innsats bør gå til å styrke fag og kvalitet. 

 Sykehuset Innlandet ønsker å beholde Kongsvinger sykehus innenfor sitt område. 

Dette betinger at satsning og målsetting for sykehuset tydeliggjøres. Det vil gjelde fag og fagutvikling, 

rekruttering og kompetansesammensetning, akuttfunksjoner og andre sykehusfunksjoner. Vi ønsker 

også at Kongsvinger sykehus også i framtida skal være et bidrag til å opprettholde desentralisert 

sykepleierutdanning i Kongsvinger. Dette har betydning for det totale helsetilbudet i regionen, og en 

nødvendighet for å møte den varslede sykepleiermangelen.  

Når det gjelder ledelse, har NSF tro på at det bør være lokal ledelse som er knyttet til ledergruppen, 

ikke lokal avdelingsledelse. Det vil være av positiv betydning for eierforholdet til sykehuset, både for 

ledere og ansatte. 

Vedtaket er fattet med 13 mot 1 stemme (Høiby), som ønsker framtidig tilknytning mot A- hus, med 

hovedbegrunnelse i avstand, og at Ahus er samlet under ett tak. 

 

 

 

 

 



 


