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HØRINGSUTTALELSE OM FRAMTIDIG FORETAKSTILHØRIGHET 
FOR KONGSVINGER SYKEHUS

RÅDMANNENS INNSTILLING

Ullensaker kommune ønsker ikke endring i sin lokalsykehustilhørighet som er AHUS, og 
anbefaler derfor ingen endring av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.

Ullensaker, 11.05.2017

Erlend Eggum
rådmann
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Vedlegg: Prosjektrapport «Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus»
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SAMMENDRAG
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helse Sør-Øst RHF vurdere om det kan være
hensiktsmessig å overføre Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde, fra 
Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (Ahus). Det er utarbeidet en 
prosjektrapport «Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus», som er sendt på 
høring til relevante kommuner, fylker, brukerorganisasjoner og andre interessenter. Rapporten 
presenterer to løsninger:

A. Kongsvinger sykehus overføres til Ahus. Ledig kapasitet utnyttes for å skape
fleksibilitet rundt Ahus.

B. Kongsvinger sykehus forblir i Sykehuset Innlandet.

Det er ikke skissert i rapporten at noen av alternativene vil få direkte betydning for Ullensaker 
kommune. Alternativ A innebærer å overføre lokalsykehusfunksjoner fra Ahus til 
Kongsvinger sykehus for en eller flere kommuner, og dermed øke kapasiteten ved Ahus. Det 
vil i første omgang gjelde Nes kommune og evt Eidsvoll, ved behov for andre kommuner på 
Øvre Romerike.

Høringsfrist for rapporten er 24.5.2017. Saken skal til endelig behandling i styret i Helse Sør-
Øst 15.6.2017.

Hensikten med denne saken er å vise bakgrunnen for administrasjonens høringssvar.  Det er 
ikke ønskelig at Ullensaker kommunes innbyggere må benytte funksjoner ved Kongsvinger
sykehus, og av den grunn ikke ønskelig med endret foretakstilhørighet for Kongsvinger 
sykehus. 

SAKSUTREDNING
Kongsvinger sykehus har i dag foretakstilhørighet til Helse Innlandet. Foretakstilhørigheten 
har vært oppe til diskusjon i flere sammenhenger. Med bakgrunn i vedtak fra Helse Sør-Øst 
RHF 17.8.2015, ble det besluttet å vurdere av om det er hensiktsmessig å overføre 
Kongsvinger sykehus med tilhørende befolkningsområde, til Ahus.

I august 2016 etablerte Helse Sør-Øst RHF en prosjektgruppe for å foreta denne vurderingen,
eller om Kongsvinger sykehus fortsatt bør være en del av Sykehuset Innlandet. Mandatet ble 
2.11.2016 utvidet til også å beskrive hvordan Sykehuset Innlandet og Ahus ser for seg 
framtidens Kongsvinger sykehus basert på modellene i Nasjonal helse- og sykehusplan.
Prosjektgruppen har hatt bred representasjon fra kommuner i Glåmdalsregionen, samt ledelse,
verneombud, tillitsvalgte og brukere fra Sykehuset Innlandet. Kommuneoverlegen har deltatt 
fra Nes kommune. I tillegg har to representanter fra ledelsen ved Ahus deltatt i 
prosjektgruppen. Gruppen har vært ledet av Andreas Moan, fra Helse Sør-Øst RHF.

Rapportens vurderinger

Rapporten tar utgangspunkt i to ulike løsninger:
A. Kongsvinger sykehus overføres til Ahus. Ledig kapasitet utnyttes for å skape
     fleksibilitet ved Ahus.
B. Kongsvinger sykehus forblir i Sykehuset Innlandet.
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Alternativ A innebærer å overføre lokalsykehusfunksjoner fra Ahus til Kongsvinger sykehus 
for en eller flere kommuner, og dermed overføre oppgaver for å øke kapasiteten ved Ahus.  
I følge rapporten vil dette først og fremst gjelde Nes kommune, og ved behov andre 
kommuner på Øvre Romerike. Det er kun Eidsvoll som er trukket frem som alternativt «andre 
kommuner». En slik løsning vil innebære at Kongsvinger kan fungere som lokalsykehus med
funksjoner som foreløpig ikke er avklart. Rapporten peker på at 15 % av innbyggerne i Nes 
benytter Kongsvinger sykehus. Når det gjelder Eidsvoll er bruken ikke tallfestet utover at 
Eidsvolls innbyggere, under posten «Andre kommuner» benytter Kongsvinger 12 %.

Kommunens vurderinger

Funksjonsdeling
Ullensaker kommune har i dag Ahus som sitt «lokalsykehus», og det er Ahus som håndterer 
planlagt og akutt behandling innenfor de fleste områder. I 2014 og 2015 hadde
Ahus avtale med Kongsvinger sykehus om å behandle en andel av pasienter med behov for
ortopedisk behandling. Avtalen som ble inngått for å utnytte kapasitet gjaldt også pasienter fra 
Ullensaker. Det er nærliggende å tro at ytterligere funksjonsfordeling mellom Kongsvinger
sykehus og Ahus ikke kan utelukkes ved endret foretakstilhørighet. Funksjonsdeling kan 
medføre at pasientforløp blir oppstykket, og at pasienter og pårørende må forholde seg til 
flere sykehus enn i dag.

Kompetanse
En av forutsetningene for gode helsetjenester er helsepersonell med god kompetanse. 
Ullensaker kommune støtter vurderingen i rapporten, om at det kan være fare for utfordringer
med å rekruttere helsepersonell med ønsket kompetanse, om helsepersonell må ambulere 
mellom flere sykehus. Funksjonsfordelingen kan dermed medføre at det blir mindre
attraktivt for helsepersonell å søke seg til Ahus.

Reisevei
Reisen for befolkningen i Ullensaker til Ahus er betydelig kortere og mer tilgjengelig enn til 
Kongsvinger sykehus. Avstanden fra Ullensaker til Kongsvinger sykehus er 54 km, og fra 
Ullensaker til Ahus er 34 km. Dette gjelder ved bruk av bil, men også kollektivtilbudet er 
vesentlig bedre til Ahus enn til Kongsvinger sykehus. Fra Jessheim til Ahus vil reisen med 
kollektivtransport ta 53 minutter, men fra Jessheim til Kongsvinger sykehus kan 
kollektivreisen ta opptil 2 timer en vei. Avgangshyppigheten mot Ahus er også større enn mot 
Kongsvinger.

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

Tilhørighet
Ullensaker sin befolkning orienterer seg i retning Oslo i forbindelse med jobb, handel og 
kulturopplevelser, og ikke mot Glomdalsregionen. En sykehustilhørighet til Kongsvinger 
virker derfor kunstig, med bakgrunn i hvor befolkningen opplever sin tilhørighet. Det 
forholdet at Kongsvinger ikke skal ha alle funksjoner vil også medføre at pasientene kan
oppleve et «oppstykket» pasientforløp når behandlinger vil bli gitt i ulike sykehus.
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Samarbeidsavtaler og samhandling mellom kommunen og sykehus
Det er inngått lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Ahus og Ullensaker kommune.
Disse vil nødvendigvis ikke endres, men praktisk samhandling kan bli endret og kreve 
ressurser om kommunen også må etablere samhandling med Kongsvinger sykehus.

KONKLUSJON OG ANBEFALING

Ullensaker kommune fremmer følgende i sin høringsuttalelse:
Ullensaker 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. Det er ikke ønskelig at lokalsykehusfunksjoner overføres til Kongsvinger, slik 
alternativ A kan medføre. Dette for å sikre at innbyggerne fortsatt har kort reisevei til
spesialisthelsetjenester av god kvalitet. I tillegg ønsker Ullensaker kommune ikke økt 
administrasjon ved samhandling med flere sykehus.


