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HØRINGSINNSPILL TIL STORTINGETS HELSE- OG OMSORGSKOMITE OM GRANHEIM 
LUNGESYKEHUS  
 
Bakgrunn:  
Det er fremmet et representantforslag i Stortinget om å sikre fortsatt kapasitet for 
behandling og rehabilitering av lungelidelser ved videre drift av Granheim lungesykehus. 
Forslaget er nå til behandling i Stortingets helse- og omsorgskomité. Komiteen ber om 
innspill til forslaget, med høringsfrist 16. februar.  
Høring - stortinget.no 

 
 
Høringsinnspill:  
Formannskapet i Gausdal kommune er bekymret for det framtidige behandlings- og 
rehabiliteringstilbudet til kronisk lungesyke pasienter i Innlandet og vil gi sin støtte til 
representantforslaget som er fremmet.  

Sykehuset Innlandet har vedtatt å avvikle driften ved Granheim lungesykehus og flytte 
virksomheten inn i sykehuset på Lillehammer. Det har lenge vært jobbet med å frigjøre 
nødvendige arealer og det er nå besluttet at tilbudet skal plasseres i 11. og 12 etasje ved 
Lillehammer sykehus. 

Vi kan vanskelig se at løsningen Sykehuset Innlandet har valgt er hensiktsmessig for 
utviklingen av spesialisert lungerehabilitering. Løsningen medfører en betydelig reduksjon av 
døgnplasser til pasienter med behov for lungerehabilitering. Det er få slike tilbud i Norge i 
dag og vi mener det er viktig å opprettholde den kapasiteten som finnes.  
Løsningen innebærer også å flytte virksomheten bort fra lokaler og omgivelser som er svært 
godt egnet for rehabilitering av lungesyke.  

Det er også viktig å påpeke at en nedbygging av rehabiliteringstilbud innen 
spesialisthelsetjenesten vil flytte mer ansvar over til kommunene. I dag mangler 
kommunene både kapasitet og kompetanse til å ta hånd om denne pasientgruppen på en 
god nok måte. 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004241


  
 
 

  
 
 

 

Flere helseaktører har den siste tiden pekt på at rehabiliteringstilbudet for koronapasienter i 
Norge ikke er godt nok. Langtidsvirkningene av koronautbruddet er ennå ikke fullt ut kjent, 
men erfaringene til nå viser at de pasientene som blir dårligst får et stort behov for 
spesialisert rehabilitering og oppfølging i etterkant.  

Formannskapet i Gausdal mener det er viktig å opprettholde behandlings- og 
rehabiliteringstilbudet til kronisk lungesyke. Sett i lys av covid-19 pandemien og utfordringen 
med å finne godt egnede arealer ved sykehuset på Lillehammer, mener formannskapet i 
Gausdal at en samlokalisering av lungerehablitering med den somatiske virksomheten i 
sykehuset i alle fall må utsettes fram til en ny sykehusstruktur i Innlandet er realisert.   

 
 
 
 
Ordfører legger saken fram med følgende forslag til vedtak: 
 
 

Formannskapet vedtar høringsinnspill som er framlagt i saken. 


