
Eldrerådets behandling i møte 08.03.2021 sak 4/21: 
Eldrerådet fikk tilbud om at fungerende ordfører kunne være til stede ved behandlingen av 
saken, noe de takket ja til. 
Fungerende ordfører Terje Rønning deltok, og hadde en kort innledning om bakgrunnen for 
forslaget til uttalelse. 
 
Tor-Even Heltorp fremmet følgende forslag til uttalelse: 
«Eldrerådet slutter seg til ordførerens forslag til uttalelse med følgende tillegg: 
Eldrerådet har gitt uttalelser i sykehussaken ved to anledninger, og viser til begrunnelser og vedtak i 
møte den 14.09.2020, sak 23/20- ELDRE OG SYKEHUSTJENESTER og i møte 08.02.2020, sak 1/21 – 
orienteringer punkt 9 OM SYKEHUSSAKEN.  
 
I tillegg til de helsefaglige utfordringer som Eldrerådet har påpekt i saken vedrørende stort 
opptaksområde, store avstander, og derved økt fare for død og skade ved komplikasjoner som 
hjerneslag og infarkt, er det reist sterk tvil om de økonomiske forutsetningene for ny sykehusstruktur 
for Innlandet. Det oppleves en økt grad av nedleggelser av tjenestetilbudet knyttet opp mot 
finansieringen av sykehuset. 
 
I den senere tid har spørsmålet om beredskap og sårbarhet i forbindelse med pandemier etablert seg 
som en utfordring. 
 
Det er uttalt at brukerundersøkelser viser at majoriteten av befolkningen ikke støtter byggingen av et 
nytt hoved sykehus. Flere politiske partier har gitt uttrykk for det samme 
 
Eldrerådet opprettholder sitt standpunkt fra nevnte møter: 
 
1. Eldrerådet i Lillehammer ber om en revurdering av vedtaket om etableringen av et nytt hoved 

sykehus for Innlandet.  
 

2. Eldrerådet støtter de som mener at spesialisthelsetilbudet i hovedsak bør opprettholde og 
videreutvikle dagens akuttsykehus, lokalmedisinske og distriktpsykiatriske sentra, samt styrke 
ambulanse og helikoptertjenestene». 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
Eldrerådet 
Innstilling: 
Eldrerådet slutter seg til ordførerens forslag til uttalelse med følgende tillegg: 
Eldrerådet har gitt uttalelser i sykehussaken ved to anledninger, og viser til begrunnelser og 
vedtak i møte den 14.09.2020, sak 23/20- ELDRE OG SYKEHUSTJENESTER og i møte 
08.02.2020, sak 1/21 – orienteringer punkt 9 OM SYKEHUSSAKEN.  
 
I tillegg til de helsefaglige utfordringer som Eldrerådet har påpekt i saken vedrørende stort 
opptaksområde, store avstander, og derved økt fare for død og skade ved komplikasjoner 
som hjerneslag og infarkt, er det reist sterk tvil om de økonomiske forutsetningene for ny 



sykehusstruktur for Innlandet. Det oppleves en økt grad av nedleggelser av tjenestetilbudet 
knyttet opp mot finansieringen av sykehuset. 
 
I den senere tid har spørsmålet om beredskap og sårbarhet i forbindelse med pandemier 
etablert seg som en utfordring. 
 
Det er uttalt at brukerundersøkelser viser at majoriteten av befolkningen ikke støtter 
byggingen av et nytt hoved sykehus. Flere politiske partier har gitt uttrykk for det samme 
 
Eldrerådet opprettholder sitt standpunkt fra nevnte møter: 
 
3. Eldrerådet i Lillehammer ber om en revurdering av vedtaket om etableringen av et nytt 

hoved sykehus for Innlandet.  
 

4. Eldrerådet støtter de som mener at spesialisthelsetilbudet i hovedsak bør opprettholde 
og videreutvikle dagens akuttsykehus, lokalmedisinske og distriktpsykiatriske sentra, 
samt styrke ambulanse og helikoptertjenestene. 

 
 


