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Saksutredning:
Øyer kommune er bekymret for det framtidige rehabiliteringstilbudet til kronisk lungesyke
pasienter i Innlandet.
Sykehuset Innlandet har tidligere vedtatt å legge ned Granheim lungesykehus i Gausdal og
flytte virksomheten inn i sykehuset på Lillehammer. Øyer kommune er kjent med at det
fortsatt jobbes med å frigjøre nødvendige arealer. Vi kan ikke se at alternativene for
plassering som nå vurderes er hensiktsmessige, verken for utviklingen av spesialisert
lungerehabilitering eller for andre fagområder ved sykehuset som kan bli berørt.
En flytting av virksomheten på Granheim medfører en betydelig reduksjon av døgnplasser
til pasienter med behov for lungerehabilitering. Når spesialisthelsetjenesten bygger ned
sine rehabiliteringstilbud, vil mer av ansvaret falle på kommunene. I dag mangler
kommunene både kapasitet og kompetanse til å ta hånd om disse pasientene på en god
nok måte.
Flere helseaktører har den siste tiden pekt på at rehabiliteringstilbudet for koronapasienter
i Norge er for dårlig. Langtidsvirkningene av koronautbruddet er ennå ikke kjent, men
erfaringene til nå viser at de pasientene som blir dårligst får et stort behov for spesialisert
rehabilitering og oppfølging i etterkant. Alternativet til et tilbud på Granheim vil trolig bli
økt kjøp av tjenester ved private rehabiliteringsinstitusjoner.
Vurdering:
Tilsvarende sak blir lagt frem for Gudbrandsdaltinget den 26.10.20. Både for å understreke
viktigheten av saken og for at vårt syn skal nå styret i Sykehus Innlandet før deres
styremøte den 23.10.20, mener ordfører at Øyer kommune skal gjøre et eget vedtak i
saken.
Ordførerens forslag til innstilling:
I lys av covid-19 pandemien og utfordringen med å finne egnede arealer ved sykehuset på
Lillehammer, mener Øyer kommune at en samlokalisering av lungerehablitering med den
somatiske virksomheten i sykehuset bør utsettes til det nye Mjøssykehuset står ferdig.
Vedtaket sendes til styret i Sykehus Innlandet.
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