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Uttale       
Til: Kommunestyre 

Fra: Råd for eldre og personer med funksjonsedsettelse 

      
Saknr. Arkivkode Dato 

21/147-9  23.03.2021 

 

UTTALE FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE TIL 
HØRING: VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF  

 

 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken i møte 
19.mars saknr. 4/21.  
 
 

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  har følgende innspill til 
formannskapets innstilling:  

 
Saken har en lang forhistorie med utredninger og politiske behandlinger. I flere år har håpet 
vært at det skulle resultere i et nytt og tidsriktig sykehus til beste for de som trenger 
sykehusbehandling. 

Nå er det en ny runde med lokalpolitiske posisjoneringer i håp om bedre uttelling for eget 
lokalsamfunn på bekostning av andres. 

 

For de som trenger sykehusbehandling er hver dags utsettelse av realiseringen av et nytt 
sykehus en tapt mulighet for å få best mulig behandling ut i fra dagens kunnskap, ferdigheter 
og tekniske muligheter, og til en lavest mulig kostnad for fellesskapet. 

Et moderne sykehus er ikke en statisk bygning, men en organisasjon som er i stadig endring 
for å kunne tilby den til en hver tid best tilgjengelige diagnostikk, behandling og pleie. 

For den enkelte pasient innebærer det at tiden det går fra det som er mulig for min lidelse og 
til det er tilgjengelig for meg  er kortest mulig. 

Et sykehus består forenklet av tre elementer personell, teknisk utstyr og bygninger. I 
rekkefølge er driftskostnadene til personell klart den høyeste etterfulgt av teknisk utstyr. 
Minst kostnadskrevende er bygningene. 

Med stor grad av sannsynlighet vil framtiden innebære store nyvinninger innen kunnskap og 
tekniske muligheter til å påvise og behandle sykdommer. Alt i dag vet vi at 
kunnskapsøkningen er så stor at det kreves stadig mer spesialisert personell. Det tekniske 
utstyret blir ikke utslitt, men det blir utdatert fordi det er kommet bedre utstyr som gir bedre 
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muligheter. Dette tilsier at utforming av et sykehus tar utgangspunkt i  muligheten for at 
personellets arbeidstid utnyttes best mulig og at det er lett å skifte til nytt teknisk utstyr. De 
nyeste sykehusbygg i Norge har vis seg å være for små når de blir tatt i bruk. 

 

Alle ønsker vi å få den best mulige diagnostikk og behandling for vår lidelse av personell som 
er blant de beste. Det krever i tillegg til oppdatert kunnskap også at deres ferdigheter er 
blant de beste. 

Dagens arbeidstidsbestemmelser tilsier at skal en tjeneste eller funksjon være tilgjengelig 24 
/ 7 kreves det syv årsverk.  

 

Innlandet er geografisk stort med en relativt liten befolkning. 

Sykehuset på Lillehammer får pasienter fra et område med ca 50000 innbyggere. Det gir alt i 
dag for få pasienter innenfor enkelte spesialiteter til at spesialistene kan vedlikeholde og 
fornye sine ferdigheter. 

 Begrepet « akutt sykehus» er for upresist til å ha mening i en debatt om framtidens 
sykehusstruktur. De fleste (ca 80%) som blir innlagt som øyeblikkelig hjelp i dag blir innlagt på 
grunn av forverring av en kjent lidelse. Mange av disse har gjentatte innleggelser med samme 
problemstilling i siste fase av livet.  En tallmessig mindre gruppe som trenger øyeblikkelig 
hjelp er de som er utsatt for ulykker av ulik alvorlighetsgrad. Det er både alvorlige arbeids og 
trafikkulykker,fritidsulykker  og skader etter  naturkatastrofer. Et moderne såkalt 
traumemottak krever et stort antall velkvalifisert personell som stadig vedlikeholder sine 
ferdigheter og  har avansert teknisk utstyr for rask og pålitelig diagnostikk og behandling.  
Det er i beste fall tenkbart med kun ett slikt i Innlandet. 

 

Menes det med «akutt sykehus» at de tar i mot pasienter 24 / 7 kan det ønskelig med et slikt 
på Lillehammer. Det kan innrettes mot det økende antall eldre med sammensatte lidelser og 
fritidsulykker. 

Lokalisering av nytt sykehus enten ved Mjøsbrua eller i Brumunddal har ingen betydning for 
best mulig diagnostikk og behandling for den enkelte pasient. Med dagens prehospitale 
tjenester betyr tidsbruken til sykehus stadig mindre. 

 


