
 

 

 

 

 

  

HØRINGSUTTALELSE FRA BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET 

OM FRAMTIDIG FORETAKSTILHØRIGHET FOR SI KONGSVINGER. 

  
I foretaksmøtet i Helse Sør-Øst RHF har helse- og omsorgsminister Bent Høie bedt om en 
vurdering om det er hensiktsmessig å overføre divisjon Kongsvinger til AHUS.  

Utgangspunktet er at mange politisk ansvarlige i Glåmdalskommunene ønsker å sentralisere seg 
inn mot Oslo-området og vekk fra Innlandet. Enkelte pasientgrupper i Kongsvinger området 
ønsker å være tilknyttet AHUS fordi det er kortere å reise til AHUS enn til mange andre steder i 
Sykehuset Innlandet.     
 
SI Kongsvinger ivaretar i dag lokalsykehusfunksjoner for indremedisin (generell), revmatologi 
med spesialisert rehabilitering, kirurgi/ortopedi, akuttmedisin/traume, radiologi, føde- barsel 
avdeling og gynekologi. Det er polikliniske tilbud for barn og unge og innenfor øyesykdommer 
og øre-nese-hals. 
 
For å utrede saken har Helse Sør-Øst RHF nedsatt en arbeidsgruppe ledet av Andreas Moan. 
Arbeidsgruppen har gjort en stor jobb for å få fram mest mulig faktakunnskap om 
problematikken. I arbeidsgruppa har leder av Brukerutvalget Per Rasmussen deltatt. 
 
Brukerutvalget har behandlet saken og har utarbeidet høringsuttalelse.     
 
Ut fra alt tilgjengelig materiale vil Brukerutvalget uttale følgende: 
 

Pasienttilbud:  

Når det gjelder sykehuspsykiatri har AHUS sprengt kapasitet og det vil da være veldig uheldig for 
pasientene at opptaksområdet til AHUS øker.  

AHUS har ingen egen klinikk/divisjon for Prehospitale tjenester, da AHUS får disse tjenestene 
fra Oslo universitetssykehus. Det stilles spørsmål om dette tilbudet da kan bli like godt for 
befolkningen i Kongsvinger regionen.     

Det er ikke dokumentert at overføring av SI Kongsvinger til AHUS har fordeler for pasientene, 
og en så stor omstilling som ikke kan dokumentere bedre pasientflyt kan ikke anbefales. 
Brukerutvalget viser i denne sammenheng til utarbeidet risikoanalyse fra Helse Sør-Øst RHF. 
 

Økonomi: 

Det er beregnet en økonomisk utfordring for Sykehuset Innlandet på 153 millioner kroner ved en 
eventuell overføring av opptaksområdet til Akershus universitetssykehus. I tillegg kan det komme 
omstillingskostnader på områder som f. eks IKT. Dette vil medføre et dårligere tilbud til 
pasienter i Sykehuset Innlandets opptaksområde.  

Brukerutvalget har merket seg at Sykehuset Innlandet peker på at det viktigste er å styrke SI 
Kongsvinger faglig, økonomisk og ledelsesmessig og ser derfor ikke spesielle fordeler i å overføre 
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SI Kongsvinger til AHUS. Brukerutvalget støtter dette synet.  
 

Konklusjon: Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet mener at SI Kongsvinger fortsatt skal 
tilhøre Sykehuset Innlandet. 

 
 


