
 

 

 

«Framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus» 

Høringsuttalelse fra Kongsvingerregionen 

Innledning 

Kommunene i Kongsvingerregionen vil takke for anledningen til å komme med høringsuttalelse til et 

så viktig spørsmål som framtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. Rapporten svarer 

på mandatet ryddig og utfyllende. Det var et sterkt politisk ønske fra regionens politikere som la 

grunnlaget for hele denne prosessen. Dette ønsket er like sterkt også etter å ha gjennomgått 

rapporten. Kommunene har nylig avgitt en høringsuttalelse på idefaserapporten om fremtidig 

sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet. Retningen i denne rapporten forsterker et ønske om endret 

foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus. 

Kongsvingerregionen 

Kongsvingerregionen består av kommunene Åsnes. Grue, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og 

Kongsvinger. Som det også fremkommer i rapporten vise til fra SSB en moderat befolkningsvekst i 

regionen fram mot 2030. De demografiske forholdene viser at kommunene bærer preg av en 

aldrende befolkning og har en snittalder over landsgjennomsnittet. Med tanke på 

innbyggerrekruttering er et velfungerende og stabilt lokalsykehus en viktig faktor. Sykehuset er også 

en av regionens største arbeidsplasser. Som rapporten også beskriver er folkehelseprofilene i 

Kongsvinger og Øvre Romerike relativt sammenfallende. 

Pasientens helsetjeneste 

Helseministeren har løftet frem «Pasientens helsetjeneste» som sitt målbilde av hvordan tjenestene 

skal utvikles i tiden fremover for å sikre et godt samarbeid til det beste for brukerne. Hovedtankene 

bygger på Samhandlingsreformen, og Helseministeren har lagt frem en rekke meldinger til Stortinget 

for å støtte oppunder dette. De mest essensielle er: 

Stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste – det skisseres en ny kommunerolle 

med mer helhetlige tjenester der brukerne bor. Dette skal blant annet støttes oppunder av 

spesialisthelsetjenestens rolle og tjenesteyting. 

Nasjonal helse- og sykehusplan – en plan for beskrivelse av hvordan spesialisthelsetjenesten 

skal utvikles for å sikre god kvalitet i tjenestene. Planen beskriver også hvordan det skal 

utvikles en helhetlig tjeneste sammen med kommunehelsetjenesten. Den overordnede 

visjonen i planen er «Sentralisere det man må, desentralisere det man kan». 

Kvalitetsmeldinger – årlige meldinger som beskriver kvaliteten i tjenestene med fokus på 

hvordan helsetjenesten samlet kan oppnå bedret kvalitet til det beste for brukerne. 

Samhandling, veiledning, brukermedvirkning har vært sentrale faktorer i mange av 

meldingene. 

I tillegg har Akuttutvalget lagt frem sin NOU «Først og fremst» som gir anbefalinger for hvordan 

kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i et pre-hospitalt perspektiv kan samhandle for å 



 

 

sikre gode tjenester til brukerne. Utvalget har drøftet problemstillinger knyttet til samarbeid, og til 

responstider og beredskap både i forhold til legevakt og ambulanse. 

Hvordan bør spesialisthelsetjenestene i regionen utvikles i tiden fremover 

Kommunehelsetjenesten har fått en utvidet rolle senere år både som følge av den faglige utviklingen, 

men også som følge av ønsket utvikling fra sentrale myndigheter. Dette synliggjøres blant annet i 

stortingsmeldinger og opptrappingsplaner (rehabilitering og rus). For å støtte oppunder den nye 

kommunerollen er det helt nødvendig at spesialisthelsetjenesten også vurderer sitt tjenestetilbud og 

hvordan de organiserer seg. Forventninger til dette fremkommer blant annet av sentrale 

helsepolitiske dokumenter (nasjonal helse- og sykehusplan, primærhelsemeldingen mv) og i styrende 

dokumenter til helseforetakene (foretaksmøter og oppdragsdokument). 

Kongsvingerregionen er opptatt av å ha et spesialisthelsetjenestetilbud som støtter oppunder den 

demografiske og epidemiologiske utviklingen som er i regionen. Det å tilby tjenester som 

kommunens befolkning har behov for, og som støtter oppunder de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene er helt nødvendig for å sikre et helhetlig tjenestetilbud. Derfor vil et fullverdig 

stabilt lokalsykehus være av avgjørende betydning.  

Framtidens Kongsvinger sykehus 

 Rapporten presenterer Kongsvinger sykehus med dets funksjoner og en kartlegging av befolkning, 

folkehelseprofil og samfunnsmedisinsk vurdering, avstander og reiseveier, pendlerveier, 

pasientstrømmer og forventet befolkningsutvikling. Nes og Åsnes kommuner omtales spesielt siden 

de har tjenester fra begge foretak per i dag. Videre presenteres AHUS og Sykehuset Innlandet slik de 

er i dag samt hvordan de hver for seg ser mulighetene for fremtidig drift av Kongsvinger sykehus. 

Rapporten gir god bakgrunnsinformasjon og oversikt over muligheter og utfordringer ved overføring 

av Kongsvinger sykehus til AHUS. 

Nasjonal helse og sykehusplan definerer tre ulike typer sykehus; a) stort akuttsykehus b) 

akuttsykehus med tilpassede funksjoner og c) sykehus uten akuttfunksjoner. Selv om det i rapporten 

fremkommer at alternativ b) primært er det foretrukne i begge foretak, pekes det også på forskjellig 

mulighetsrom i de to foretakene med hensyn til Kongsvinger som stort akuttsykehus. AHUS åpner for 

flere ulike fordelinger av kommunene i opptaksområdet dvs. flere kommuner får Kongsvinger som 

sitt lokalsykehus (ex hele Nes samt Eidsvoll). Kongsvinger har ledig kapasitet som lett kan tas i bruk. 

Dette gir klart rom for bedret utvikling av Kongsvinger sykehus sett med regionens øyne. Alternativ a) 

er ikke aktuelt i Sykehuset Innlandet. Kongsvinger sykehus er mindre enn landsgjennomsnittet av 

norske sykehus og vil være driftsmessig ekstra sårbart/ustabilt dersom den delen av Nes som i dag 

benytter Kongsvinger som sitt somatiske lokalsykehus, flyttes tilbake til AHUS. For å få til nødvendig 

faglig utvikling må det kvalifisert personell til. Per i dag har Kongsvinger rekrutteringsproblemer på 

legesiden. Det er en god relasjon til flere fagmiljøer i AHUS som kan videreutvikles. Dette mangler i 

stor grad i Sykehuset Innlandet og det vil ta tid å bygge opp. En tilhørighet og samarbeid med et 

universitetssykehus vil imidlertid ha udelt positiv effekt på rekruttering og fagutvikling. 

Flertallet av kommunene i regionen ser mot og opplever større tilhørighet til Oslo/Akershus enn til 

Innlandet.  Det arbeidspendler nærmere 10 ganger flere til Oslo/Akershus enn nordover i Innlandet. 

Kommunikasjonen mot Oslo/Akershus er raskere både kollektivt og med bil. Det må understrekes at 



 

 

reisevei og oppstykket pasientforløp har betydning for pasientopplevd kvalitet. Med tilknytning til 

AHUS vil befolkningen få kortere reisevei og områdefunksjonene samlet et sted.                           

Videre viser pasientstrømmene innen somatikk for Grue, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og 

Kongsvinger at (jfr. rapporten pkt 8) utover de 52 % som primært behandles på Kongsvinger går 

totalt 34 % til helseforetak utenom Sykehuset Innlandet (AHUS 13 %, OUS 14 %, andre 7 %) mens kun 

14 % til øvrige sykehus i Sykehuset Innlandet. Åsnes kommune har somatiske tjenester fra SI 

Elverum, men benytter Kongsvinger DPS innen psykiatri og rus. Dersom Kongsvinger endrer 

foretakstilhørighet vil de benytte disse tjenestene i andre deler av Sykehuset Innlandet. 

Risiko- og mulighetsanalysen 

Risikoanalysen viser ikke uventet at det kanskje spesielt innenfor økonomi og IKT er alvorlig risiko, 

men med de risikoreduserende tiltak som er listet opp synes risikoen klart akseptabel. Mulighetene 

som listes opp ved en endret foretakstilhørighet for Kongsvinger vil gi regionens befolkning et best 

mulig spesialisthelsetjenestetilbud i årene fremover. 

Konklusjon 

Kommunene i Kongsvingerregionen går inn for alternativ A: Kongsvinger Sykehus overføres til 

Akershus universitetssykehus. Ledig kapasitet utnyttes for å skape fleksibilitet rundt Akershus 

universitetssykehus. 


