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Høringsuttalelse – Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger 
sykehus

Rådmannens forslag til vedtak:
Hurdal kommune fremmer følgende i sin høringsuttalelse:
Hurdal kommune ønsker ikke at Kongsvinger sykehus endrer foretakstilhørighet fra Sykehuset 
Innlandet HT til Akershus universitetssykehus HF. Kommunen ønsker at innbyggerne fortsatt 
skal benytte Akershus universitetssykehus på Nordbyhagen som sitt sykehus med både lokale-
og områdefunksjoner. Dette for å sikre at innbyggerne fortsatt har kort reisevei til helhetlige 
pasientforløp av god kvalitet. Dette understøtter også kort reisevei til Ullensaker og 
interkommunalt samarbeide om legevakt og øyeblikkelig hjelp døgnsenger. Ut over dette ønsker 
Hurdal kommune å bruke sine ressurser til innbyggerne og tjenestene i kommunen, og ikke øke 
administrasjonsaktivitet og samhandling med flere sykehus.

Vedlegg:
1. Brev til høringsinstanser – Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus

Andre dokumenter, som ikke er vedlagt:
Høringsdokumentene med alle vedlegg er tilgjengelige på https://www.helse-sorost.no/nyheter/foretakstilhorighet-
for-kongsvinger-sykehus

Saksutredning:
Helse- og omsorgsdepartementet her bedt Helse Sør-Øst RHF om å vurdere om det kan være 
hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde fra Sykehuset 
Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Det er utarbeidet er prosjektrapport «Vurdering 
av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus», som er sendt ut på høring til blant andre kommuner, 
fylker, brukerorganisasjoner og andre interessenter.



Vurdering:
Hurdal kommune ønsker at innbyggerne skal ha gode helse- og omsorgstjenester. Pasientopplevd 
kvalitet påvirkes av flere faktorer og noen av dem er pasientforløp, kompetanse, kvalitet og 
reisevei. I tillegg ønsker Hurdal kommune å benytte ressursene i kommunen mot tjenester til 
innbyggerne og ikke øke administrasjon og samhandling med flere sykehus.

Pasientforløp:
I dag er både lokal- og områdefunksjonene ivaretatt ved Akershus universitetssykehus ved 
Nordbyhagen, og det er ønskelig at dette fortsetter. Hvis Kongsvinger sykehus flytter 
foretakstilhørighet fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF, kan det 
medføre at flere helsetjenester får oppstykkede pasientforløp. Både pasienter og pårørende må 
derfor forholde seg til flere sykehus enn i dag. 

Kompetanse:
En av forutsetningene for gode helsetjenester er helsepersonell med god kompetanse. Hurdal 
kommune støtter vurderingen i rapporten, om at det kan være fare for utfordring med å rekruttere 
helsepersonell med ønsket kompetanse, om helsepersonell må ambulere mellom flere sykehus. I 
tillegg kan det ikke utelukkes at det vil komme en funksjonsfordeling mellom Kongsvinger 
sykehus og Akershus universitetssykehus, Norbyhagen. Dette kan medføre at det blir mindre 
attraktivt for helsepersonell og søke seg til Akershus universitetssykehus.

Kvalitet:
Helsepersonell med god kompetanse og sykehus med gode systemer, pasientforløp og rutiner gir 
ofte god kvalitet på helsetjenestene. Hurdal kommune støtter risikoen for at Akershus 
universitetssykehus vil flytte fokus bort fra helsetjenestene på Nordbyhagen til fordel for 
utfordringene ved Kongsvinger sykehus, som er omtalt i rapporten. Akershus 
universitetssykehus bør fortsette å forbedre og videreutvikle helsetjenestene i eget sykehus etter 
blant annet utfordringene med innflytting i nytt sykehus.

Reisevei:
Hurdal kommune har etablert vertskommunesamarbeid med Ullensaker kommune om legevakt 
og kommunale øyeblikkelig hjelp døgnsenger. Den naturlige aksen (reiseveien) for innbyggerne 
går sør på E6, innom Helsehus og legevakt i Ullensaker og evt videre E6 sør til Ahus, 
Nordbyhagen. Det er ikke ønskelig med lengre reisevei for innbyggerne for å få 
spesialisthelsetjenester.

Samarbeidsavtaler og samhandling mellom kommunen og sykehus:
Det er etablert samarbeidsavtaler mellom Akershus universitetssykehus og Hurdal kommune. 
Disse vil nødvendigvis ikke endres, men praktisk samhandling kan bli endret om Hurdal 
kommune også må etablere samhandling med Kongsvinger sykehus. Hurdal kommune er en liten 
kommune og ressursen ønsker vi skal rettes mot innbyggere og tjenestefokus og ikke mot evt. 
økt administrasjon og samhandling med flere sykehus.

Kapasitet Akershus universitetssykehus:
Rapporten beskriver at Helse Sør- Øst RHF har vurdert at Vestby kan overføres til Sykehuset 
Østfold og at bydelene i Oslo overføres til Oslo universitetssykehus. Disse tiltakene er for å 
redusere risikoen for at Akershus universitetssykehus ikke skal ha nok kapasitet ved 
befolkningsvekst. Det vurderes derfor ikke som stor risiko at Akershus universitetssykehus ikke 
har kapasitet, om disse tiltakene iverksettes.



Konsekvenser:
 Miljømessig bærekraft: Ingen endring.

 Sosial bærekraft: Ingen endring.

 Økonomisk bærekraft: Ingen endring.


