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Melding om vedtak - Høringsuttalelse - fremtidig helseforetakstilhørighet for Kongsvinger 
sykehus

Ovenstående sak ble behandlet i kommunestyrets møte 11.05.2017 og følgende vedtak ble fattet:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 11.05.2017

Vedtak:
Nannestad kommune avgir følgende uttalelse:

Kongsvinger sykehus er per i dag lokalsykehus for i underkant av 50 000 mennesker. 
Opptaksområdet omfatter kommunene i Glåmdalsregionen samt halve befolkningen i Nes 
kommune i Akershus. Innbyggere fra Nes utgjør 15 % av sykehuset pasientvolum. Rapporten slår 
fast at en foretaksoverføring vil medføre at opptaksområdet utvides til en større del av Øvre 
Romerike, i første rekke pekes det på hele Nes kommune samt Eidsvoll kommune. Med både Nes 
og Eidsvoll i opptaksområdet, vil sykehusets befolkningsgrunnlag øke med over 30 000 
innbyggere. Denne endringen vil skje parallelt med at Ahus avgir Vestby kommune som 
opptaksområde til Sykehuset Østfold og Oslos østlige bydeler til nytt Aker sykehus i hovedstaden. 
Imidlertid må Ahus finne plass til de 14 % av pasientene i Kongsvinger sykehus’ opptaksområde 
som i dag behandles ved andre lokaliteter i Sykehuset Innlandet.

Nannestad kommune registrerer at det finnes gode argumenter for at endret foretakstilhørighet 
kan gi en mer bærekraftig utvikling for Kongsvinger sykehus. Imidlertid er vi kritiske til 
konsekvensene dette vil få for innbyggerne på Øvre Romerike som vil få Kongsvinger sykehus 
som sitt lokalsykehus istedenfor Ahus. Den mest åpenbare ulempen er reiseveien, som vil bli 
lengre for dem som bor vestafor for Årnes i Akershus. Fra eksempelvis tettstedet Råholt i 
Eidsvoll kommune vil reiselengden med bil være ca. 1 time, mot litt over 30 minutter i dag.  Fra 
Nannestad vil reisetiden også øke med en halv time. 



For pasienter som må bruke offentlig transport mellom ØRU-regionen og Kongsvinger sykehus, 
vil tidsulempene bli enda større. Fra Nannestad vil det ta to og en halv time hver vei.  Nannestad 
kommune kan vanskelig slutte seg til et forslag om foretaksoverføring som innebærer økt reisevei 
til sykehus og spesialisttjenester for regionens innbyggere. Det er dessuten grunn til å tro at 
avstandsfaktoren vil føre til økt bruk av – og press på – Ahus som akuttmottak på bekostning av 
Kongsvinger, fordi ambulansetjenesten i hastesituasjoner vil velge den kortere veien til 
Nordbyhagen fremfor den lange veien til Kongsvinger. Ulempene med økt reisevei for ØRU-
innbyggerne og ambulansetjenesten er ikke drøftet i rapporten.

Et annet alvorlig ankepunkt som rapporten kun nevner, men ikke drøfter, er utfordringene knyttet 
til sykehusmortalitet. I årene 2010–15 har Kongsvinger sykehus skåret lavere enn 
landsgjennomsnittet på indikatoren «30 dagers overlevelse», særlig hos eldre pasienter. Tallene 
har vært gjenstand for oppfølging og tilsyn fra fylkeslegen i Hedmark. Nannestad kommune 
etterlyser en oppklarende analyse av årsakene bak økt sykehusmortalitet og en vurdering av 
hvilke varige tiltak som må til for å rette på statistikken og få tallene opp på landsgjennomsnittet. 

Nannestad kommune kan ikke slutte seg til forslaget om foretaksoverføring av Kongsvinger 
sykehus til Helse Sør-Øst.
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