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REF: 

 

Høringsuttalelse helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sjukehus. 
 

Kongsvinger Arbeiderparti v/seniorgruppa har i møte den 06.04.17 behandlet 

Kongsvinger sjukehus sin tilhørighet mot Sjukehus Innlandet SI – A-hus. 

 

Vi ser med bekymring på at vi kan bli et utkantsjukehus mer for SI enn mot A-hus. Vi 

er redd for at når/dersom nytt SI i Mjøsregionen blir en realitet, så kan vi blir fratatt  

funksjoner og overført til nytt sjukehus i Mjøsregionen. Riktig og effektiv 

spesialhelsetjeneste er viktig. Dette kan flere i seniorgruppa bekrefte. Vi har fått den 

behandling som har vært nødvendig uten at vi må reise lange veier med store lidelser. 

 

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

muligheter. Kommunikasjonen fra Kongsvinger til Hamar, Lillehammer og Elverum 

er nesten fraværende.  Reisetid til nytt SI i Mjøsregionen vil være 1 1/2 til 2 timer 

med egen bil/taxi, mens det med off. buss/tog så kan det fort gå både 2 og 3 timer.  

 

Det er også vært å merke seg at vi ligger i nedslagsfelt som har og vil få en sterk 

befolkningsvekst. 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 30%. 

 

Vi merker oss at ordførerne i regionen gikk i en kronikk i Glåmdalen den 15.12.16, 

sterkt inn for en rask tilknytning til A-hus, da de ikke lenger ser at SI kan/vil love et 

fortsatt fullverdig sykehus i Kongsvinger.  

 

Vi skal være forsiktig med å gå inn i en diskusjon om Kongsvinger sjukehus sine 

kvaliteter, men vi tror at det vi har kan A-hus dra nytte av. Vår erfaring er at vi har en 

meget god ortopedisk avdeling, noe som er godt kjent i fagkretser. Dette er en 

avdeling som kan videreutvikles og styrkes for å avhjelpe A-hus. For ikke å snakke 

om fødeavdelingen som gjør en kjempeinnsats. Vi er kjent med at det kommer mange 

fødende utenfra til vår region, nettopp på grunn av de kvaliteter de har og leverer.   

 

Noe vi tror som kan komme er vår ordførers ønske om et helsehus. Dette vil være en 

strek støtte til vårt sjukehustilbud og være samlende for alle helsetilbud og som også 

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

ordførerne i distriktet.  

 

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 minimum 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 føden, ortopedi, geriatri og 

områder innen medisin. 

 

 

 

Kongsvinger 6. april 2017 

 

For Kongsvinger Arbeiderparti v/seniorgruppa 

 

Hans Reum, leder    

Sign. 
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