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Lillehammer kommunestyre vedtar uttalelse om situasjonen ved Lillehammer Sykehus slik det 
framgår av saken. 
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Ingen  
 

Sammendrag:  

Ordføreren inviterer i denne saken kommunestyret til å vedta en uttalelse til styret i Sykehuset 
Innlandet om situasjonen ved Lillehammer Sykehus. 

Fakta:  

Det har fra svært mange miljøer - og fra politisk hold, i lengre tid vært uttrykt bekymring vedr. 
situasjonen ved sykehusene i Innlandet, med mye lokalt fokus på sykehuset i Lillehammer.  

Vurdering:  

På tross av kort varsel for kommunestyret, ønsker ordføreren å invitere kommunestyret til å vedta en 
uttalelse om situasjonen pr nå. 

Ordføreren foreslår slik uttalelse til oversendelse til styret i Sykehuset Innlandet som et uttrykk for 
kommunestyrets bekymring vedrørende pågående prosesser: 

 
Aksepterer ikke svekkelse av fagmiljøer ved Lillehammer sykehus 

 
Lillehammer sykehus er det største og mest komplette sykehuset mellom Oslo og Trondheim. 
Sykehuset har fagavdelinger og miljøer som kommer hele Innlandet til gode. Kommunestyret i 



Lillehammer er bekymret over den økende uroen både i befolkningen og blant ansatte ved 
Lillehammer sykehus.  
 
Gjennom flere tiår er det bygget opp fagmiljøer ved Lillehammer sykehus som er ledende på 
landsbasis. Disse fagmiljøene bør beholdes og videreutvikles. Det forutsetter at de ansatte får 
arbeidsro og ikke at det sås tvil om fagmiljøenes framtid, slik vi er vitne til nå.  
 
Det tar årevis å bygge opp fagmiljøer. Å rive dem ned kan gjøres med et pennestrøk. Kommunestyret 
frykter at den innsparingen som er varslet ved Lillehammer sykehus vil ramme pasienter og 
fagmiljøer. Lillehammer kommunestyre aksepterer ikke at sykehuset svekkes. Uavhengig av den 
pågående utredningen om fremtidig sykehusmodell må dagens pasienter ivaretas på forsvarlig vis. 
Vår frykt er at nye kutt vil svekke kvaliteten og pasientsikkerheten ved sykehuset. 
 
Foretaksmøtet i Helse Sør-Øst godkjente i mars 2019 at Sykehuset Innlandet kan samle spesialiserte 
funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et sykehus ved 
Mjøsbrua.  
 
For tiden pågår en utredning i regi av Helse Sør-Øst, der de vurderer hva slags behandling som skal 
foregå ved de ulike sykehusene. Uavhengig av hvor de ulike funksjonene legges, vil det være denne 
kompetansen framtidens sykehusstruktur skal bygges rundt. 
 
Uavhengig av framtidig sykehusstruktur vil de eksisterende sykehusene måtte behandle mange 
pasienter nå og i tiden frem til det nye sykehuset er i drift. Da er det avgjørende å beholde 
kompetansen. De omstillingsgrep som blir iverksatt av Sykehuset Innlandet, må ikke undergrave de 
ressursene som skal bygge fremtidens sykehus.    
 
Et nytt sykehus med samling av spesialiserte funksjoner ligger mange år fram i tid. I mellomtiden vil 
ikke kommunestyret i Lillehammer akseptere at et godt fagmiljø ved vårt sykehus blir plukket fra 
hverandre. 
 
 
 
Lillehammer, 22.1.2020 

Ingunn Trosholmen  

Ordfører 

 

 
 
 
 
 


