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Sammendrag 

Kapittel 1 beskriver bakgrunn for arbeidet. Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i styresak 081-2018 
et mål om å samlokalisere pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering sammen med somatisk 
virksomhet i sykehuset på Lillehammer. Administrerende direktør ga divisjonsdirektør Habilitering 
og rehabilitering et mandat for arbeidet:  

 Spesialisert lungerehabilitering skal fortsatt være organisert i divisjon Habilitering og 
rehabilitering. 

 Tilbudet etableres samlet i tilstrekkelige og hensiktsmessige lokaler i sykehuset på 
Lillehammer. 

 En videreutvikling av pasienttilbudet i tråd med sentrale føringer skal beskrives. 
 Utredningen skal belyse konsekvenser og avbøtende tiltak for pasienttilbudet, arealbehov 

og økonomisk gevinst ved flytting fra Granheim til sykehuset på Lillehammer. 
Administrerende direktør nedsatte en arbeidsgruppe for oppdraget. En faglig undergruppe har gitt 
innspill til arbeidsgruppen.  
 
Kapittel 2 beskriver innhold og organisering av lungerehabiliteringstilbudet i Sykehuset Innlandet. 
Tilbudet er organisert i seksjon lungerehabilitering Granheim. Tilbudet gis i døgnopphold over to 
eller fire uker med individuelle og gruppebaserte tilbud. Det gjennomføres utredninger i kortere 
opphold samt i polikliniske konsultasjoner.  
 
Kapittel 3 gir en oversikt over forbruk av lungerehabilitering i fylkene og kommunene i Innlandet. 
Det er stor variasjon i forbruket av spesialisert lungerehabilitering for befolkningen i Innlandet. 
Antall liggedøgn er betydelig høyere i Oppland enn i Hedmark. Det er også stor variasjon mellom 
kommunene. Kommuner i geografisk nærhet til Granheim har høyest forbruk pr 1000 innbyggere. 
 
Kapittel 4 omhandler føringer for utvikling av fagområdet, Lungerehabilitering har god effekt og er 
sterkt anbefalt i føringene. Effekt av lungerehabilitering forutsetter at pasienten mottar dette på 
gitte nøkkeltidspunkter i sykdomsforløpet. Over tid skal kommunene overta flere 
rehabiliteringsoppgaver, og Kols er nevnt som eksempel på en pasientgruppe som bør få mer av 
tilbudet lokalt. Spesialisthelsetjenesten skal fortsatt ha et ansvar innen utredning og intensiv 
oppstart på hensiktsmessig tidspunkt tidlig i forløpet. Tilpasset fysisk aktivitet, røykeslutt, 
forbedret kosthold samt medikamentveiledning og informasjon om sykdommen bør inngå i 
tilbudet.   I tillegg bør samarbeidet med kommunene utvikles videre, slik at bedre tilbud kan 
utvikles nærmere der pasienten bor.  
 
Kapittel 5 utgjør rapporten med innspill fra faglig undergruppe, herunder vedlegg. Den har gitt 
innspill til risikovurdering og har utarbeidet skisse for hvordan tildelte lokaler i 12. etasje i 
sykehuset på Lillehammer kan disponeres. Utvikling av pasientforløp inn i nye lokaler må 
konkretiseres ytterligere når tilrettelegging av lokaler er endelig avklart.  
 
Kapittel 6 beskriver hvordan tilgjengelige arealer i sykehuset på Lillehammer kan disponeres for å 
etablere tilbudet som skal videreføres. Det er gjort prioriteringer mellom sengerom, 
treningsarealer og poliklinikkrom. Prosess for avhending av eiendommen på Granheim er 
beskrevet. 
 
Kapittel 7 beskriver risiko- og mulighetsvurderinger som er gjort i arbeidsgruppen, og som er 
basert på innspill fra undergruppen. Det er blant annet beskrevet økt risiko for infeksjoner, 
vanskeligere tilgjengelighet til optimale treningsfasiliteter utendørs og innendørs, samt spørsmål 
om rekruttering av fagpersonell kan bli mer utfordrende. Avbøtende tiltak er foreslått.  
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Kapittel 8 beskriver økonomiske konsekvenser ved å flytte virksomheten på Granheim til sykehuset 
på Lillehammer. Divisjon Eiendom og internservice vurderer muligheter for tilpassing og kostnader 
knyttet til flytting av lungerehabilitering og andre virksomheter som påvirkes. 
 
Kapittel 9 inneholder anbefaling fra en samlet arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen mener det er mulig å 
etablere et godt tilbud innen spesialisert lungerehabilitering i de tildelte lokaler i sykehuset på 
Lillehammer, når disse er tilrettelagt for virksomheten. Det er pr 1. juli 2019 ikke ferdig avklart 
hvilke tilrettelegginger som konkret skal gjennomføres for flytting av de virksomhetene som er 
involvert. Når dette er endelig avklart og kostandsvurdert, oversendes det til administrerende 
direktør, for å komplettere beslutningsgrunnlaget så godt som mulig. 
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1. Bakgrunn  

Styret fattet i oktober 2017 et enstemmig vedtak om at Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens 
helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av 
desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud 
med høy kompetanse. Det framtidige målbildet har et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt 
Mjøssykehuset. Alle endringer som gjøres i tiden fremover skal bidra til utviklingen av dette 
målbildet. 
 
Det vises til styresak nr 081-2018 «SI mot 2022» - tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft. 
Styresaken innledes med følgende begrunnelse: 
 
Styret viser til Sykehuset Innlandets faglige og økonomiske utfordringer. Det er variasjon i tilbudet til 
pasientene, små fagmiljøer, en utfordrende rekrutteringssituasjon, fallende trend i antall nyhenviste 
pasienter til somatiske avdelinger og en samlet beleggsprosent ved sengepostene på under 85 prosent. I 
tillegg vil foretaket få en reduksjon av opptaksområdet fra 2019 når ansvaret for spesialisthelsetjenester 
til Kongsvingerområdet overføres til Akershus universitetssykehus.  Styret forutsetter at det arbeides 
helhetlig med tiltak på foretaks- og divisjonsnivå og at tiltak som gjennomføres bidrar til å samordne 
tilbudene og bedre ressursutnyttelsen for å sikre faglig og økonomisk bærekraft. 
 
Utdrag fra styrets enstemmige vedtak: 
Styret ber om at det igangsettes en utredning med målsetning om samlokalisering av pasienttilbudet 
innenfor lungerehabilitering til sykehuset på Lillehammer.  
 
Det forutsettes at det gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser av tiltakene i et pasientperspektiv 
med fokus på avbøtende tiltak.  
   
Det forutsettes at tillitsvalgte og verneombud på divisjons- og foretaksnivå orienteres om og 
involveres i prosessene og arbeidet med omstilling og tilpasning av driften. Videre legges det til grunn 
at omstilling gjennomføres i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.  
 
Styresaken omtaler fagområdet lungerehabilitering slik: 
 
Utrede samlokalisering av tilbudet om lungerehabilitering med den somatiske virksomheten 
på sykehuset på Lillehammer 
Pasienter som trenger lungerehabilitering (elektivt døgntilbud, dag og poliklinikk) får i dag dette 
tilbudet på Sykehuset Innlandet, Granheim som ligger i Gausdal kommune. Tilbudet er organisert i 
divisjon Habilitering og rehabilitering. Legetjenestene på Granheim ytes fra medisinsk avdeling på 
sykehuset på Lillehammer.  
 
Det foreslås at det iverksettes en utredning med mål om å samlokalisere tilbudet til pasienter ved 
Sykehuset Innlandet, Granheim til sykehuset på Lillehammer. Tilbudet bør etableres samlet i 
tilstrekkelige og hensiktsmessige fristilte lokaler. Utredningen skal belyse konsekvenser og avbøtende 
tiltak for pasienttilbudet, arealbehov og økonomisk gevinst ved flytting til Lillehammer. Utredningen 
skal foreligge innen sommeren 2019.  
 
En samlokalisering vil medføre at lungerehabiliteringstilbudet lokaliseres nærmere det 
akuttmedisinske lungemiljøet på Lillehammer. Det åpner muligheter for å videreutvikle 
lungerehabilitering i tråd med sentrale føringer og samarbeide tettere med andre fagmiljøer og 
divisjoner i Sykehuset Innlandet.  
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Lungerehabilitering skal fremdeles organiseres i divisjon Habilitering og rehabilitering. 
 

1.1 Mandat 

Administrerende direktør gir følgende mandat til divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering: 
 
Det er et mål at pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering samlokaliseres med somatisk 
virksomhet på sykehuset på Lillehammer senest 1. januar 2020.  
 
Pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering skal fortsatt være organisert i divisjon Habilitering og 
rehabilitering. Det medisinskfaglige ansvaret for lungerehabilitering ivaretas av lungeleger i 
divisjon Gjøvik-Lillehammer i henhold til avtale mellom denne divisjonen og divisjon Habilitering 
og rehabilitering.  
 
Områdefunksjonen innenfor lungerehabilitering i Innlandet (døgn, dag og poliklinikk) skal 
etableres samlet i tilstrekkelige og hensiktsmessige lokaler i sykehuset på Lillehammer. 
Divisjonsdirektør Eiendom og intern service beslutter omdisponering av arealer ved sykehuset på 
Lillehammer for å sikre areal til lungerehabilitering.  
 
Utredningen skal beskrive videreutvikling av pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering i tråd 
med sentrale faglige føringer. Endringer i pasienttilbudet skal gjennomføres parallelt med 
samlokalisering av lungerehabilitering med somatiske tilbud på sykehuset på Lillehammer. 
Samlokaliseringen skal bidra til tettere samarbeid med andre fagmiljøer og divisjoner i Sykehuset 
Innlandet.  
 
Pasienttilbudet skal tilpasses innenfor gjeldende økonomiske rammer for divisjon Habilitering og 
rehabilitering. Det vises til omstillingsprosess som planlegges for budsjett 2019. 
 
Utredningen skal belyse konsekvenser og avbøtende tiltak for pasienttilbudet, arealbehov og 
økonomisk gevinst ved flytting fra Granheim til sykehuset på Lillehammer.  
 
Utredningen skal foreligge innen 1. juli 2019.  

1.2 Organisering 

Administrerende direktør nedsatte en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: 
 

 Astrid Millum, divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering (leder av gruppen) 
 Atle Sørensen, avdelingssjef ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering (til 

31.05.19)/Rudy Van Oevelen, konst. avdelingssjef ved Avdeling for Fysikalsk medisin og 
rehabilitering (fra 01.06.19) 

 To representanter fra Seksjon lungerehabilitering, Granheim 
o Spesialfysioterapeut Trude Johansson 
o Klinisk spesialist i lungesykepleie Kari Wiegaard 

 Ole Jonas Rolstad, avdelingsoverlege indremedisin, divisjon Gjøvik-Lillehammer 
 Håvard Kydland, assisterende divisjonsdirektør, divisjon Elverum-Hamar 
 To divisjonstillitsvalgte 

o Marianne Frantzen, Delta 
o Line Kristin Nerem, NSF 

 Divisjonshovedverneombud Lars Arne Hagen 
 Gunn Rauken, Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 
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 Arne Skogsbakken, leder i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) 
 Hans Oddvar Høistad, ordfører i Gausdal kommune 
 Prosjektsjef Ingerlise Ski 

 
Det skal opprettes en undergruppe ledet av avdelingssjef bestående av brukere, ansatte og 
tillitsvalgte for å sikre innspill til risiko- og mulighetsanalyse med avbøtende tiltak ved 
samlokalisering av lungerehabilitering med sykehuset på Lillehammer.  

 
Arbeidsgruppens leder involverer divisjonsdirektør Eiendom og intern service i utredningsarbeidet 
for å avklare hensiktsmessige arealmessige løsninger på sykehuset på Lillehammer.   

 
Divisjonens ledergruppe skal sammen med prosjektsjef fungere som et arbeidsutvalg og forberede 
saker til arbeidsgruppen.   
 
Brukerutvalget, TV20 og HAMU skal holdes fortløpende orientert om arbeidsgruppens arbeid. 
 
Sykehuset Innlandet vil involvere Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og de geografiske 
samarbeidsutvalgene (GSU) i utredningsarbeidet om samlokalisering av lungerehabilitering med 
det somatiske tilbudet ved sykehuset på Lillehammer.  

1.3 Prosess  

Arbeidsgruppe lungerehabilitering ble etablert 25. januar 2019 og har hatt fem møter. Møtene har 
vært avholdt på Granheim med deltakelse via videokonferanse for noen av medlemmene i gruppen.  
 
Leder av arbeidsgruppen har lagt fram orienterings- og diskusjonsgrunnlag for gruppen i tråd med 
mandatet: 
 

 Organisering av Sykehuset Innlandet  
 Organisering av og pasienttilbudet i divisjon Habilitering og rehabilitering  
 Sentrale nasjonale føringer for lungerehabilitering 
 Forbruk av helsetjenester innenfor lungerehabilitering i Innlandet 
 Den faglige undergruppens arbeid og vurderinger, herunder forslag til risiko- og 

mulighetsvurdering av løsning for samlokalisering  
 Areal- og rombehov ved samlokalisering på sykehuset på Lillehammer 
 Økonomiske konsekvenser av samlokalisering av lungerehabilitering med somatisk 

sykehus 
 
Divisjon Eiendom og intern service har hatt ansvaret for arbeidet med å finne tilstrekkelige og 
hensiktsmessige lokaler på sykehuset på Lillehammer. Divisjon Eiendom og intern service har i 
tillegg beregnet økonomiske konsekvenser av samlokalisering av lungerehabilitering med 
sykehuset på Lillehammer. 
  
Det er gitt fortløpende orientering om arbeidsgruppens arbeid i Brukerutvalget, TV20 
(foretakstillitsvalgte) og HAMU (hovedarbeidsmiljøutvalget) i Sykehuset Innlandet. 
Divisjonsdirektør og avdelingssjef har tilsvarende orientert ledere, ansatte, tillitsvalgte og 
brukerrepresentanter i divisjon Habilitering og rehabilitering og Seksjon lungerehabilitering. Det er 
videre gitt informasjon om arbeidsgruppens mandat og arbeid i Geografisk samarbeidsutvalg (GSU) 
Lillehammer og Overordnet samarbeidsutvalg (OSU). 
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2. Nåværende organisering av og tilbud i spesialisert 
lungerehabilitering 

Divisjon Habilitering og rehabilitering er per i dag organisert slik: 

 

 

 

 

 

Sykehuset Innlandet har organisert spesialisert rehabiliteringstilbud i divisjon Habilitering og 

rehabilitering. Spesialisert lungerehabilitering tilbys pr i dag i avdeling for Fysikalsk medisin og 

rehabilitering, seksjon lungerehabilitering på Granheim i Gausdal kommune. 

Sykepleiere/helsefagarbeidere/hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, sosionom og aktivitør 

er organisert i seksjon lungerehabilitering Granheim. Lungespesialister og LIS-leger er organisert i 

divisjon Gjøvik-Lillehammer, avdeling akutt/indremedisin Lillehammer. Legene yter tjenester 

gjennom en samarbeidsavtale mellom divisjonene Gjøvik-Lillehammer og Habilitering og 

rehabilitering. 

Seksjon lungerehabilitering har pr 2019, 25 døgnplasser og poliklinisk virksomhet. Innhold i 

tilbudet er ytterligere beskrevet i kapittel 5 Anbefalinger fra faglig undergruppe. 

 Det tilbys to typer døgnopphold:  

 2-ukers døgnopphold gjennomføres for kartlegging, utredning og oppstart av spesialisert 

lungerehabilitering 

 4-ukers opphold med fokus på spesialisert lungerehabilitering 

Divisjon Habilitering og 
rehabilitering

Avdeling for 
Fysikalsk medisin og 

rehabilitering

Medisinskfaglig 
rådgiver

Seksjon Helse og 
arbeid

Seksjon 
Lungerehabilitering 

Granheim

Seksjon Muskel- og 
skjelettsmerter

Seksjon 
Rehabilitering 

Ottestad

Seksjon 
Rehabilitering Solås

Avdeling for 
Habilitering

Stabsfunksjoner
Seksjon Barn 

Hedmark

Seksjon Utredning 
Oppland

Seksjon Voksen 
Hedmark

Seksjon Oppfølging 
Oppland

Spesialrådgiver

08.03.2019 Møte i arbeidsgruppe, Granheim 10
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Følgende tilbys i tillegg til 2- og 4-ukers opphold: 

 Forløp oksygenutredning (LTOT) – estimert innleggelse 1-2 uker 

 Forløp søvnapné – estimert innleggelse 2 dager-1 uke 

Tilbudet er tverrfaglig med individuell kontakt med lege, sykepleier og fysioterapeut. Ergoterapeut 

og sosionom tilknyttes teamet etter behov. Tilbudet gjennomføres både med individuelle og 

gruppebaserte tiltak for trening og informasjon/samtaler/undervisning. Tverrfaglig team 

samarbeider med pasientens kommune gjennom samarbeidsmøter og telefonkonsultasjoner for 

videreføring av relevante rehabiliteringstiltak lokalt. Tverrfaglig epikrise sendes fastlege og sendes 

vanligvis med pasienten etter endt behandling. 

Polikliniske konsultasjoner tilbys ved flere lungelaboratorier i seksjonen. Disse er godt utstyrt med 

relevant test- og målingsutstyr for utredning av lungefunksjonen. Det gjøres også oksygen- og 

søvnapnéutredninger med påfølgende oppstart av behandling og oppfølging i poliklinikken og på 

døgnplassene. 

 

 
 



Sykehuset Innlandet HF Arbeidsgruppe lungerehabilitering 2019 
 

10 
 

3. Forbruk av helsetjenester innenfor spesialisert 
lungerehabilitering 

Forbruk av spesialisert lungerehabilitering er ujevnt fordelt i landet og internt i Helse Sør-Øst. Det 
er også varierende forbruk internt i Innlandet sykehusområde. Døgntilbudet innenfor spesialisert 
lungerehabilitering i Sykehuset Innlandet er en områdefunksjon og skal gi likeverdige tjenester til 
hele befolkningen i Innlandet. I tillegg til tilbudet på Granheim, har Helse Sør-Øst inngått avtaler 
med LHL-klinikkene Glittre, Ringen rehabiliteringssenter og Unicare Hokksund om leveranse av 
spesialisert lungerehabilitering. 
 
Arbeidsgruppen har sett nærmere på bruken av Sykehuset Innlandets tilbud, og viser i tabeller 
nedenfor hvordan fordelingen av liggedøgn og polikliniske konsultasjoner fordeler seg mellom 
Oppland og Hedmark og mellom de ulike kommunene i Innlandet. 
 
Aktivitetstallene i tabellene nedenfor er hentet fra DIPS rapportene D-1979 og D-465 i Sykehuset 
Innlandet. Innbyggertall for kommunene i Innlandet er hentet fra Statistisk sentralbyrå for å vise 
fordelingen mellom kommuner pr 1000 innbyggere. Tabellen som viser utvikling i forbruk mellom 
Hedmark, Oppland, Helse Sør-Øst og landet samlet er hentet fra årsrapporter og 
aktivitetsrapportering som løpende gjøres på seksjon lungerehabilitering Granheim. 
 

3.1 Forbruk av liggedøgn og poliklinikk i Hedmark og Oppland 

 

Døgntilbudet innenfor lungerehabilitering er en spesialisert områdefunksjon innenfor 
rehabilitering i Sykehuset Innlandet og skal gi likeverdige tjenester til hele Innlandet. Forbruket av 
tilbudet er preget av geografisk lokalisering hvor innbyggere i Oppland står for 47 prosent av 
liggedøgnene og Hedmark står for 33 prosent. 

 

 

Liggedøgn fordelt på fylker

Data

fylke2 Summer av Liggedøgn i Per Prosent Liggedøgn i Per

04 Hedmark 2 073 33 %

05 Oppland 2 932 47 %

ikke fra SI område 1 284 20 %

Totalsum 6 289 100 %

Kilde:DIPS rapport D-1979, post Lunge Granheim, år 2018
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Lungepoliklinikker i Sykehuset Innlandet er lokalisert ved de ulike somatiske sykehusene og ved 
Granheim. Poliklinikken på Granheim har i stor grad ivaretatt opptaksområdet til sykehuset på 
Lillehammer i samarbeid med lokal poliklinikk på Lillehammer. Sykehusene på Elverum og Gjøvik 
har lungepoliklinikker som ivaretar sine opptaksområder. Poliklinikken på Granheim har imidlertid 
en del lungemedisinsk utstyr som kan forklare at 18 prosent fra Hedmark likevel har benyttet 
poliklinikken på Granheim. 
 

 

 

 

12 kommuner i Hedmark benyttet i 2018 døgntilbudet innenfor lungerehabilitering på Granheim. 
Forbruksratene varierte mellom 2,9 liggedøgn pr 1000 innbyggere (Trysil) til 23,0 liggedøgn pr 
1000 innbyggere (Elverum kommune). Flere av de største kommunene i Hedmark står for de 
høyeste forbruksratene av lungerehabiliteringstilbudet. Forbruket i Hedmark ligger noe under 
gjennomsnittet for Innlandet. 
 

Poliklinikk fordelt på fylker

Data

fylke Summer av Konsultasjoner
Prosent av 
Konsultasjoner

04 Hedmark 298 18 %

05 Oppland 1 356 81 %
ikke fra SI 
område 20 1 %

Totalsum 1 674 100 %

Kilde:DIPS rapport D-465. Lungerehab seksjon Granheim, år 2018
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23 av kommunene i Oppland benyttet i 2018 døgntilbudet innenfor lungerehabilitering på 
Granheim. Forbruksratene varierte mellom 1,4 liggedøgn pr 1000 innbyggere (Vestre Slidre) til 
45,7 liggedøgn per 1000 innbyggere (Lom). I Oppland er det kommuner i geografisk nærhet av 
Granheim som står for de høyeste forbruksratene av lungerehabiliteringstilbudet. Forbruket i 
Oppland ligger noe over gjennomsnittet for Innlandet. 
 

 

 

Liggedøgn pr 1000 innb. fordelt på kommuner i Hedmark

fylke2 Kommune
Summer av Liggedøgn i 
Per

Summer av 
folketall

Summer av Liggedøgn per 1000 
innb

04 Hedmark
0402 
Kongsvinger 67 17 823 3,8 

0403 Hamar 420 31 144 13,5 

0412 Ringsaker 474 34 488 13,7 

0417 Stange 287 20 916 13,7 
0418 Nord-Odal 18 5 024 3,6 

0419 Sør-Odal 28 7 879 3,6 

0423 Grue 42 4 646 9,0 
0425 Åsnes 150 7 214 20,8 

0427 Elverum 488 21 191 23,0 

0428 Trysil 19 6 607 2,9 
0429 Åmot 64 4 407 14,5 

0438 Alvdal 16 2 418 6,6 

Totalt 04 
Hedmark 2 073 163 757 12,7 
Totalsum 
Oppland og 
Hedmark 5 005 334 424 15,0 

Høyest forbruk 
Hedmark, pr 1000

Elverum 23,0
Åsnes 20,8
Åmot 14,5
Ringsaker 13,7
Stange 13,7
Hamar 13,5

Gjennomsnitt 
Innlandet 15,0
Hedmark 12,7

Liggedøgn pr 1000 innb. fordelt på kommuner i Oppland
fylke2 Kommune

Summer av Liggedøgn i 
Per

Summer av 
folketall

Summer av Liggedøgn per 1000 
innb

05 Oppland 0501 Lillehammer 558 28 023 19,9 
0502 Gjøvik 286 30 676 9,3 
0511 Dovre 86 2 615 32,9 
0512 Lesja 69 2 009 34,3 
0513 Skjåk 37 2 204 16,8 
0514 Lom 107 2 293 46,7 
0515 Vågå 85 3 589 23,7 
0516 Nord-Fron 167 5 742 29,1 
0517 Sel 168 5 789 29,0 
0519 Sør-Fron 44 3 127 14,1 
0520 Ringebu 203 4 425 45,9 
0521 Øyer 165 5 119 32,2 
0522 Gausdal 215 6 112 35,2 
0528 Østre Toten 97 14 948 6,5 
0529 Vestre Toten 114 13 384 8,5 
0534 Gran 95 13 642 7,0 
0536 Søndre Land 38 5 623 6,8 
0538 Nordre Land 152 6 671 22,8 
0541 Etnedal 31 1 305 23,8 
0542 Nord-Aurdal 128 6 418 19,9 
0543 Vestre Slidre 3 2 135 1,4 
0544 Øystre Slidre 49 3 208 15,3 
0545 Vang 35 1 610 21,7 

05 Oppland Totalt 2 932 170 667 17,2 
Totalsum Oppland 
og Hedmark 5 005 334 424 15,0 

Høyest forbruk 
Oppland, pr 1000

Lom 46,7
Ringebu 45,9
Gausdal 35,2
Lesja 34,3
Dovre 32,9
Øyer 32,2

Gjennomsnitt 
Innlandet 15,0
Oppland 17,2
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3.2 Utvikling i forbruk av lungerehabiliteringstilbudet på Granheim  

Døgnaktiviteten på Granheim er rammefinansiert, en ordning som er videreført fra før 
sykehusreformen i 2003 og da Granheim ble en del av Sykehuset Innlandet. Det har flere ganger 
vært vurdert overgang til økt andel ISF-finansiering uten at dette har ført til endringer. 
Døgnaktiviteten med antall kurdøgn/liggedøgn har vært oppfølgingsparameter for å sikre god 
utnyttelse av ressursene. 
 
Selv om tilbudet på Granheim tidligere var finansiert over statsbudsjettet, har tilbudet vært mest 
benyttet av befolkningen lokalt i Oppland og Hedmark. Forbruksandel for befolkningen i Innlandet 
har økt gradvis år for år og er i 2018 på 80,5 prosent av totalt antall liggedøgn. Andelen hadde en 
større økning enn tidligere år fra 2016 til 2017, hvor antall døgnplasser ble redusert fra 38 i 2016 
til 25 i 2017. Andelen forbruk for helseregioner utenfor Helse Sør-Øst er vesentlig redusert fra 
2017.  
 
 

År Hedmark Oppland Innlandet HSØ Totalt Andel i 
Innlandet 

2008 3792 3213 7005 10515 13027 53,5 % 
2015 3553 2989 6542 9113 10352 63,2 % 

 2016* 3146 3401 6547 9039 9980 65,2 % 
 2017* 2585 2258 4843 5985 6369 76,1 % 
2018 2130 2933 5063 5884 6290 80,5 % 

*Fram tom 2016 hadde Granheim 38 døgnplasser, fra 2017 hadde Granheim 25 døgnplasser.  
Kilde: Årsrapporter og aktivitetsrapportering fra seksjon lungerehabilitering Granheim  
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4. Faglige føringer for lungerehabilitering  

4.1 Definisjon av rehabilitering 

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon 
og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom 
pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som 
har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale 
funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet 
og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.» 
 
Definisjon lungerehabilitering: 
«Lungerehabilitering er en omfattende intervensjon basert på en grundig medisinsk undersøkelse 
fulgt av behandling tilpasset pasientens behov. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fysisk 
trening, undervisning og atferdsendring, med sikte på å bedre den fysiske og psykiske tilstanden til 
personer med kroniske lungesykdommer og fremme langtids etterlevelse av helsefremmende adferd» 
 
Definisjonen gjelder generelt for rehabilitering og skiller ikke mellom tilbud på ulike nivåer. 
Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator presiserer kriterier for 
rehabilitering i spesialisthelsetjenesten: 

– Behovet for spesialisert kompetanse overstiger det som er naturlig å bygge opp i 
kommunene 

– Tjenester må knyttes nært opp til, og eventuelt samtidig med, spesialisert medisinsk 
behandling 

– Behov for bred tverrfaglig funksjonskartlegging, inkludert eventuelle spesialtester og 
utredninger som nødvendiggjør spesialkompetanse 

 

4.2 Faglige føringer for rehabilitering 

Føringer for rehabilitering generelt og for lungerehabilitering spesielt er mer detaljert beskrevet i 
kapittel 5 Anbefalinger fra faglig undergruppe, hvor det også vises til de konkrete 
styringsdokumentene som ligger til grunn. Det vises derfor til grundigere informasjon om faglige 
føringer i kapittel 5. Samlet kan føringene oppsummeres på følgende måte: 
 
Føringene er hentet fra følgende dokumenter: 
Forskrift for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator  
- Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 
- GOLD – Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive 

pulmonary diseas (2019 report)  
- American Thoracic Society (ATS) og European Respiratory Society (ERS) 
- KOLS nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging 
- Helseatlas KOLS 
- Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)  
- HSØ Regional utviklingsplan 2018 
- Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) 
- Sykehuset Innlandets virksomhetsstrategi 2019-2022  
- Spesialisthelsetjenesteloven (1999) 
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Oppsummert hovedpunkter fra føringer for lungerehabilitering på 
spesialisthelsetjenestenivå: 
- Lungerehabilitering tilbys i forbindelse med kartlegging, utredning, oppstart av 

rehabiliteringsprosesser og oppfølging 
- Nøkkeltidspunkter for henvisning til spesialisert lungerehabilitering:  

a) ved diagnosetidspunkt 
b) ved utskrivelse etter hospitalisering for forverring/eksacerbasjon 
c) når symptomer forverres progressivt 

- Intensiv trening som inngår i individuell rehabiliteringsplan, eller som et nødvendig, 
spesialisert tilbud etter behandling 

- Samarbeid, rådgivning og veiledning til oppfølgende instanser 
- Ambulant virksomhet 
 
Rehabilitering i kommunene 
- Kommunen skal over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og 

bør ha hovedansvar for rehabiliteringen, ansvar for en større del av pasientforløpet eller ansvar 
for rehabilitering av flere pasienter innenfor diagnose- eller pasientgruppen, herunder 
pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Sterke velferdskommuner er en 
forutsetning. 

4.3 Divisjonsdirektørens vurderinger  

Divisjonsdirektør Habilitering og rehabilitering har gjennomgått relevante sentrale dokumenter 
som gir føringer for utvikling av rehabilitering og lungerehabilitering i spesialisthelsetjenesten. 
Sentrale styringsdokumenter er relativt samstemt på nasjonalt, regionalt og helseforetaksnivå og 
støtter gjensidig opp om hovedpunktene knyttet til rehabilitering, og på hvilket nivå rehabilitering 
skal ivaretas.  
 
Forskning viser at lungerehabilitering har effekt, og dette er en sterk anbefaling. Oppstart i tidlig 
fase er avgjørende. Livsstilsendringer med fokus på informasjon, tilpasset fysisk aktivitet, forbedret 
kosthold og medikamentveiledning bør inngå i tilbudet. Trening sammen med røykeslutt anses å 
være blant de viktigste tiltakene.  
 
Spesialisthelsetjenesten bør i større grad prioritere ressurser til samarbeidet med kommunene, 
med bistand til utredninger og intensiv oppstart av rehabilitering i tidlig fase samt veiledning og 
samarbeid i overgangen til kommunalt tilbud. Større deler av rehabilitering bør foregå nærmere 
der pasienten bor. Små kommuner bør samarbeide for å etablere tilstrekkelig 
rehabiliteringskompetanse.  
 
Utviklingsretningen som anbefales nasjonalt, legges også til grunn for utviklingen av 
rehabiliteringstilbudet i Sykehuset Innlandet. Det arbeides for å starte rehabilitering tidligere i 
forløpet og raskt i etterkant av akuttinnleggelse, der dette er hensiktsmessig for pasienten. 
Systematisk arbeid for høyere prioritering av samarbeidet med kommunene i overgangen fra 
Sykehuset Innlandet til kommunalt tilbud må igangsettes. Mer ambulant virksomhet og økt bruk at 
samarbeid samt dialog via digitale plattformer, er viktige virkemidler. 
 
Det er viktig at diskusjonen om fordeling av oppgaver og ansvar blir et tema mellom 
samarbeidspartnere, og ikke mellom forhandlingsparter. For å gi pasientene riktig tilbud på rett 
sted til rett tid, må fagmiljøer både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten strekke seg mot 
hverandre i en felles innsats for å kunne gi større deler av rehabiliteringstilbudet nærmere der 
pasienten bor. 
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Innlandet er et område med stort omfang av rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, både i 
Sykehuset Innlandet og i mange private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med Helse Sør-
Øst RHF. Befolkningen i Innlandet har også et høyt forbruk av rehabiliteringstjenester i 
spesialisthelsetjenesten sammenliknet med andre områder i helseregionen.  
 
Lungepasienter bør ha et godt rehabiliteringstilbud i kommunene i Innlandet. Sykehuset Innlandet 
bør ivareta spesialisert utredning, oppstart og intensiv funksjonsrettet trening, samt oppfølging i 
samarbeid med kommunale tjenester. Diagnosetidstidspunkt, utskrivelsestidspunkt etter 
hospitalisering for forverring eller når symptomer forverres progressivt, er nøkkeltidspunkter for 
henvisning til rehabilitering i Sykehuset Innlandet. Ved forverring og etter lengre stabil 
sykdomsfase bør sykehusbasert rehabiliteringsopphold vurderes. Poliklinisk tilbud og ambulante 
tjenester bør utvikles videre. 
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5. Innspill fra faglig undergruppe  

5.1 Bakgrunn 

Fra styret vedtak i sak 081-2018 «SI mot 2022» - tiltak for å sikre faglig og økonomisk 
bærekraft 
«Styret ber om at det igangsettes en utredning med målsetning om samlokalisering av pasienttilbudet 
innenfor lungerehabilitering til sykehuset på Lillehammer.  
Det forutsettes at det gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser av tiltakene i et pasientperspektiv 
med fokus på avbøtende tiltak.» 
 
Fra mandatet til utredningen, godkjent av administrerende direktør 1. april 2019: 
Utredningen skal beskrive videreutvikling av pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering i tråd med 
sentrale faglige føringer. Endringer i pasienttilbudet skal gjennomføres parallelt med samlokalisering 
av lungerehabilitering med somatiske tilbud på sykehuset på Lillehammer. Samlokaliseringen skal 
bidra til tettere samarbeid med andre fagmiljøer og divisjoner i Sykehuset Innlandet.  

5.2 Undergruppens oppdrag og organisering 

Oppdrag til undergruppen 
Sentrale føringer skal ligge til grunn for en videreutvikling av pasienttilbudet innen 
lungerehabiliteringstilbudet i Innlandet. Lungerehabilitering er en områdefunksjon i Sykehuset 
Innlandet og skal gi likeverdig tilbud til befolkningen i Innlandet. Avdelingssjef etablerer 
undergruppen og sikrer at ansatte, brukere, tillitsvalgte, samt lungemedisinsk kompetanse fra 
divisjonene Gjøvik-Lillehammer og Elverum-Hamar er inkludert. Undergruppen koordinerer sitt 
arbeid med Arbeidsgruppen og dennes mandat. 
 
Undergruppen utarbeider forslag til pasientforløp og hvordan disse skal inngå i fremtidig 
driftsmodell for pasienttilbudet innen lungerehabilitering i Sykehuset Innlandet. Det legges til 
grunn at driften samlokaliseres med sykehuset på Lillehammer. 
 
Undergruppen bidrar med innspill til risiko- og sårbarhetsanalyse med avbøtende tiltak knyttet til 
forestående endringer.  
 
Sentrale oppgaver vil inkludere: 

- Oppsummering av sentrale nasjonale føringer 
- Utarbeide tjenestetilbud i et fremtidig innhold for spesialisert lungerehabilitering, i henhold 

til de ressurser som Seksjon lungerehabilitering Granheim har tilgjengelig 
- Hvordan bør disse tilbudene organiseres? 
- Hvilke lokaler er nødvendige for å få til dette? 
- Hva er risikoområdene ved flyttingen av nytt tilbud til tilgjengelige lokaler? 
- Hvilke risikoreduserende tiltak kan ut fra dette iverksettes? 

 
Undergruppen har bestått av følgende personer: 
Atle Sørensen – avdelingssjef/ Rudy van Oevelen – kst. avdelingssjef (leder) 
Elin Trondsen – seksjonsleder 
Even Høye – seksjonsoverlege, spesialist i lungemedisin – SI Elverum 
Linda Breidablikk – overlege, spesialist i lungemedisin – SI Lillehammer  
Hilde Bryhn – lungesykepleier 
Roger Lien – lungesykepleier 
Kari Wiegaard – lungesykepleier 
Trude Johansson – fysioterapeut, spesialist i lungefysioterapi 
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Hildegunn Kristiansen – saksbehandler 
Ida C. Edvardsen – ergoterapeut/ verneombud 
Karin Damstuen – sosionom 
Gunn Rauken – brukerrepresentant fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet  
Odbjørg Marie Nordeng – brukerrepresentant LHL Oppland 
Annette Sørsveen – tillitsvalgt sykepleierforbundet/ psykiatrisk sykepleier 
  

5.3 Innledning/ historikk 

Granheim Lungesykehus historie 

Granheim lungesanatorium ble bygd av private midler av Lauritz Wiegaard i 1904. Det ble åpnet 6. 
Oktober 1905. Granheim hadde fra starten 25 senger, men det ble utvidet flere ganger og endte til 
slutt på 60. Under første verdenskrig ble sanatoriet utvidet med et tårn og en ekstra pasientfløy. Før 
utvidelsen var pasienttallet altfor stort i forhold til plassen, men søkningen var enorm og 
enkeltværelsene måtte belegges med to pasienter. Granheim var i privat eie frem til 1952, da 
overtok staten. I 1959 ble Granheim restaurert, midtfløyen ble revet og bygd opp på nytt, sydfløyen 
ble restaurert. Vedovner ble erstattet med moderne fyringsanlegg. Oppland fylkeskommune tok 
over i 1974. 
 

Granheim har vært godt vedlikeholdt opp gjennom årene. I 1992 var det en større oppussing med 
asbestsanering og nytt ventilasjonsanlegg. Nytt aktivitetsbygg stod klart i 2001, med oppvarmet 
svømmebasseng, tilrettelagte treningslokaler, arbeidsstue, undervisningsrom samt kontorer og 
behandlingsrom for fysioterapeuter, ergoterapeut, aktivitører og sosionom. I 2007 ble Granheim 
overført fra divisjon indremedisin til divisjon Habilitering og rehabilitering. 
 
Grunnen til at Wiegaard i sin tid valgte Gausdal og Follebu som stedet der han ville satse, var 
åpenbart de naturgitte forhold. I en reklamebrosjyre han utga i 1913, kommer det krystallklart 
frem:  
«Professor Voss udtalte om Gausdal allerede i 50-aarene, at denne bygd var det sted i Norge, som 
egnede sig bedst som oppholdssted for brystsvage, idet bygden var lukket mot nord, fri for større 
vassdrag, som bringer træk og sno, en skogrik bygd med stille luft. Denne dom har stadfestet sig 
oppigjennom årene».  
 

Granheim lå i en naturidyll, og det betydde mye for pasientene. Rundt sanatoriet ble det anlagt 
spaserveier, det ble demmet opp for en andedam og paviljong. Som brosjyren fra 1913 beskriver: 
«Kurstedet ligger 9 km fra Faaberg st.pr Lillehammer, 310 m.o.h, i det for sin tørre luft og jevne klima 
bekjendte Follebu i Gausdal. Det er omgivet af ca 100 maal parklignende gran- og birkeskov, der er 
gjennemkrydset af lune heie og stier». Alt dette er like aktuelt i dag.  
 
Granheim har hatt en betydelig utvikling fra 1990 og frem til i dag  

Respirasjonsfysiologisk utstyr er blitt gradvis bygd opp slik at det nå er flere lungelaboratorier med 
FlowVolum- måling, reversibiltetstesting, provokasonstesting, gassdiffusjonsmåling og bodyboks, 
samt arbeidsbelastningstest. I tillegg til utstyr for måling av blodgasser, FeNo, transcutan CO2-
måling, søvnregistrering og oksymetere med minnefunksjon og utskriftsmuligheter. I 2007 fikk 
Granheim installert digitalt rtg thorax lab, det er også granskningsstasjoner på alle legekontorer. 
 

Rehabiliteringsavdelingen har også jobbet målrettet mot stadig nye faglige føringer. Etter styresak 
094-2015 ble tilbudet i hele divisjonen gjennomgått og tilpasset overordnede føringer. Rett tjeneste 
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på rett nivå, tidlig intervensjon, diagnostisering, kartlegging/utredning og igangsetting av 
rehabilitering. Samtidig som vi fikk økt fokus på ytterligere samhandling med 
primærhelsetjenesten om videre pasientforløp.  Tilbudet ble spisset og det ble da utviklet nye typer 
opphold:  

 2-ukers opphold med fokus på kartlegging, utredning, behandling og oppstart av tverrfaglig 
spesialisert lungerehabilitering. 

 4-ukers opphold med fokus på tverrfaglig spesialisert lungerehabilitering. 
 

I tillegg tilbyr sykehuset oksygen- og søvnapnéutredning med påfølgende oppstart av behandling 
og oppfølging. 
Oppholdene har opplegg med daglig gruppetrening på to ulike funksjonsnivå. Det veiledes i 
egentreningsprogram og pasientene blir fulgt opp individuelt. Trenings-tilbudet omfatter trening 
av utholdenhet, styrke og bevegelighet. Det er individuell veiledning i egendrenasje og puste-
mestring. Granheim har treningssal med forskjellige apparater og utstyr, terapibasseng og fine 
turmuligheter ute i eget friområde. Avhengig av hvilket opphold pasienten har, får pasientene 
tilbud om: 
 
oppfølging av lungelege/ lege 
fysioterapitjeneste inkludert trening 
samtalegruppe 
røykeavvenning 
avspenning 

kostveiledning 
undervisning/veiledning 
sosionomtjeneste 
ergoterapitjeneste 
samtale med psykiatrisk sykepleier 
aktivitetstilbud med aktivitør 

 
Det som også er en styrke med Granheim er samarbeidet mellom poliklinikk og sengeavdeling. 
Dette sikrer at pasienten får en helhetlig tilnærming der behandling og rehabilitering skreddersys 
etter pasientens funksjonsnivå.  Utfra de nye føringene fra 2015, ble dette samarbeidet enda 
viktigere. 
 
Granheim har bygd opp et svært godt fagmiljø. Mange har skaffet seg spesialkompetanse. Dette har 
medført et sterkt tverrfaglig fagmiljø i rehabiliteringsavdelingen. Det er spesialkompetanse både 
innen rehabilitering, lunge, psykiatri og hjerte. 
 
Etter mange års kamp fikk Granheim i 2012 en nyopprettet B-gren-stilling.  
 
Granheim lungesykehus har deltatt i mange ulike prosjekter og studier gjennom alle år. Her kan 
nevnes «prosjekt Kronisk Obstruktiv Lungesykdom, Sykehuset Innlandet HF» (2004), «Raskere 
tilbake» (2007), «KOLS Behandlingslinje» (2009), og ikke minst samarbeidsprosjektet med HINN 
om å identifisere den beste rehabiliteringsformen for personer med KOLS, samt undersøke 
betydningen av styrketrening og vitamin D inntak 2018. I tillegg har Granheim vært med på flere 
medisinstudier, med nasjonal betydning.   
 

5.4 Oppsummering av sentrale nasjonale føringer: 

Forskrift for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator  
Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 
GOLD – Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive 
pulmonary diseas (2019 report)  
American Thoracic Society (ATS) og European Respiratory Society (ERS) 
KOLS nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging 
Helseatlas KOLS 
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Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)  
HSØ Regional utviklingsplan 2018 
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) 
SI virksomhetsstrategi 2019-2022  
Spesialisthelsetjenesteloven (1999) 
 
 
Definisjon rehabilitering: 

«Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasients og brukers livssituasjon og 
mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom 
pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, 
sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har 
eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal 
gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i 
utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet.» 
 
Definisjon lungerehabilitering: 
«Lungerehabilitering er en omfattende intervensjon basert på en grundig medisinsk undersøkelse 
fulgt av behandling tilpasset pasientens behov. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fysisk 
trening, undervisning og atferdsendring, med sikte på å bedre den fysiske og psykiske tilstanden til 
personer med kroniske lungesykdommer og fremme langtids etterlevelse av helsefremmende adferd» 
 

Forskrift for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator 

§ 13. Oppgaver som krever spesialisert tilrettelegging mv. 

Det regionale helseforetaket skal sørge for nødvendige undersøkelse og utredning av pasienter og 
brukere med behov for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 

Det regionale helseforetaket skal videre sørge for tilbud om 
a) trening og oppøving av funksjon og ulike individuelle ferdigheter som krever 
spesialisert tilrettelegging og veiledning  
b) intensiv trening som inngår i individuell habiliterings-/rehabiliteringsplan, eller som et 
nødvendig, spesialisert tilbud etter behandling  
c) tilrettelagt opplæring for pasienter og brukere som trenger det, og tilrettelegge 
rammebetingelser som kan bidra til økt mestring.  

§ 14. Særlig om råd, veiledning og samarbeid 
Det regionale helseforetaket skal sørge for 

a) råd og veiledning til kommunen om opplegg for den enkelte pasient og bruker  
b) samarbeid med kommunen om opplegg for den enkelte pasient og bruker og 
utarbeiding av individuelle planer  
c) generelle råd og veiledning til ansatte i kommunen  
d) samarbeid med andre etater når det er nødvendig for utredning, tilrettelegging og 
gjennomføring av tilbudet til den enkelte.  

§ 15. Ambulerende tjeneste 
Habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten skal gis ambulant 
dersom slike tjenester ikke mest hensiktsmessig kan gis i institusjon. 

 
Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator 

• Helseforetak bør ha spesialiserte rehabiliteringsenheter med tilstrekkelig kapasitet 
innen døgnrehabilitering. De bør kunne ivareta komplekse behov for pasienter  
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• Tilbudet kjennetegnes av høy intensitet og at det er nødvendig med høyspesialisert 
kompetanse og tiltak gjennom store deler av døgnet, ofte i kombinasjon med fortsatt 
medisinsk behandling. 

• Ambulante tjenester i tett dialog med kommunen, telemedisinske løsninger der dette 
er hensiktsmessig 

• Pasientforløp i samarbeid mellom nivåene 
• pasientforløp der behovet avdekkes i kommunen, men hvor behovet tilsier at 

pasienten søkes/henvises til rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. 
Rehabiliteringstilbudet gis i rehabiliteringsavdeling ved et helseforetak eller i 
privat rehabiliteringsinstitusjon, eller i en kombinasjon av disse. 

• pasientforløp som starter med akuttinnleggelse i spesialisthelsetjenesten og videre 
rehabilitering fra tidlig fase og eventuelt også videre ut i forløpet i 
spesialisthelsetjenesten. Etter dette overføres pasient til rehabilitering og 
oppfølging i kommunen 

 Kriterier for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
• Behovet for spesialisert kompetanse overstiger det som er naturlig å bygge opp i 

kommunene 
• Tjenester må knyttes nært opp til, og eventuelt samtidig med, spesialisert 

medisinsk behandling 
• Behov for bred tverrfaglig funksjonskartlegging, inkludert eventuelle spesialtester 

og utredninger som nødvendiggjør spesialkompetanse 

 

Pasienter og brukere med kroniske sykdommer og tilstander innen de store diagnosegruppene bør 
som hovedregel få tilbudet i kommunene  

• Eksempler på områder er muskel- og skjelettsykdommer, livstilsykdommer, 
lettere psykiske lidelser, diabetes, KOLS og lungesykdommer, kreft og 
rehabilitering i senere fase innen hjerte- og karsykdommer, herunder hjerneslag. 
Tilbudet må inkludere læring og mestring. 

• Rehabilitering ved mindre omfattende behov etter ortopedisk behandling. 

Spesialisthelsetjenesten må  
• Sikre tidlig oppstart av rehabilitering tett integrert med medisinsk behandling i akutt 

fase  
• Bistå kommunene med utredning av behov for behandling, habilitering og 

rehabilitering. 
• Videreutvikle og spisse sine tilbud til pasienter med behov for rehabilitering av særlig 

kompleks art for eksempel til  
• pasienter med progredierende nevrologiske tilstander samt andre 

nevrologiske tilstander f.eks. CP  
• hjerneslag med komplekse utfall av f.eks. kognitiv art 
• spinalskade 
• traumatisk hodeskade 
• amputasjoner, multitraumer   
• sjeldne diagnoser og tilstander 

• Tilby utredning og nødvendig oppfølging i akutte faser og ved betydelige endringer i 
funksjonsnivå til pasienter med kroniske sykdommer.  

• Styrke ambulant virksomhet, herunder tjenester til pasienter og veiledning til 
personell i kommunene både innen habilitering og rehabilitering. 

 
Effekt av lungerehabilitering er udiskutabel.  An Official American Thoracic Society 
(ATS)/European Respiratory Society Statement (ERS): Key Concepts and Advances in 
Pulmonary Rehabilitation viser til: 
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• Reduserte sykehusinnleggelser 

og reinnleggelser 
• Redusert bruk av helsetjenester 
• Redusert tungpust 
• Økt muskelstyrke og 

utholdenhet 
• Økt aktivitetskapasitet 

• Økt helsemessig livskvalitet 
• Økt funksjonsnivå 
• Økt kunnskap 
• Økt egenmestring  
• Bedre psykisk helse 

 

Å leve med kroniske lungesykdommer er en livslang rehabiliteringsprosess, og det er ingen 
uenighet i at lungerehabilitering hovedsakelig skal utføres i kommunehelsetjenesten. Denne 
pasientgruppen vil imidlertid også ha behov for lungerehabilitering på spesialistnivå i forbindelse 
med kartlegging, utredning, oppstart av rehabiliteringsprosesser og oppfølging. I et livslangt 
rehabiliteringsperspektiv er en periode i spesialisthelsetjenesten på 1-4 uker svært kort tid i 
forhold til den kommunale rehabiliteringen.  

 
ATS/ERS nevner faktorer som har betydning for på hvilket nivå lungerehabilitering bør foregå: 

• Tilgjengelighet i 
spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten 

• Avstander og transport 
• Sykdommens alvorlighetsgrad 
• Er lungesykdommen stabil eller 

ustabil 
• Forverrelser 
• Lungefunksjon 
• Grad av funksjonsnedsettelse 

• Komorbiditet 
• Behov for tverrfaglighet 
• Behov for individuell oppfølging 
• Psykososialt 
• Yrkesstatus 
• Ernæringsstatus  
• Økonomiske kostnader 

 

 
Lungerehabilitering ved KOLS 

 Effekten av dette er godt dokumentert (1) 
 KOLS utgjør det store volumet av pasienter (1) 
 Lungerehabilitering ved KOLS har klart vist å redusere dyspne, øke arbeidskapasitet og 

bedre livskvalitet i individer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Evidens A. (1), 
(2)  

 
Lungerehabilitering ved andre tilstander enn KOLS 

• Pulmonal hypertensjon: På nytt aktuelt etter at prognosen og funksjon er bedret pga bedre 
effekt av medikamenter. Anbefaler regelmessig, lavintensitetstrening. Tett oppfølging av 
kvalifisert helsepersonell er nødvendig med oppfølging av SaO2>88 %, puls, blodtrykk og 
telemetri, unngå fall for de som er antikoagulert. Nødvendig med tett kontakt med 
spesialist. Begrenset publiserte data finnes, men aktuelle studier viser at 
lungerehabilitering kan bedre arbeidskapasitet og livskvalitet i pasienter med alvorlig 
pulmonal hypertensjon. (1), (5) 

• Bronkiektasier: Den eneste behandlingen som oppnådde en STERK anbefaling og høy 
evidenskvalitet i den nye guidelinen fra ERS/ATS 2017 var lungerehabilitering, dvs effekt 
på arbeidskapasitet og livskvalitet (Lav eller veldig lav anbefaling:  Antibiotikalengde, -
eradikering, antiinflammatorisk behandling, mukolytika, bronkodilatator, kirurgi, 
luftveisdrenasje). (1), (6) 

• Astma: Regelmessig fysisk aktivitet reduserer risiko for eksacerbasjoner for individer med 
astma. Premedisinering med bronkodilatator og gradvis oppvarming reduserer 
anstrengelsesindusert bronkospasme. Cardiopulmonal exercise-test (CPET) kan brukes for 
å evaluere anstrengelsesindusert bronkospasme. (1) 
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• Interstitielle lungesykdommer: For disse er dårlig anstrengelsestoleranse assosiert med 
redusert livskvalitet og redusert overlevelse. Anstrengelsesindusert hypoksi og pulmonal 
hypertensjon er vanlig hos disse pasientene. Lungerehabilitering har vist bedring av 
anstrengelsestoleranse, dyspne og livskvalitet, men gevinsten er noe mindre enn ved KOLS. 
Monitorering av oksygensaturasjon under anstrengelse er indisert. (1) 

• Cystisk fibrose: Deltakelse gjennom hele livet i regelmessig treningsprogram for disse er en 
kritisk del av behandlingsregimet. (Høykvalitets randomiserte kontrollerte studier har vi 
kjent til lenge). Lokal infeksjonskontroll kan ekskludere fra gruppetrening. (1) 

• Lungekreft: Lav anstrengelsestoleranse (lavt O2-opptak) er assosiert med dårlig 
thoraxkirurgisk resultat og redusert overlevelse blant individer med lungesykdom. 
Preoperativ lungerehabilitering kan optimalisere anstrengelsestoleranse og total medisinsk 
stabilitet før lungekreftreseksjon. Bedret anstrengelsestoleranse kan medføre at en pasient 
som initialt betraktes som inoperabel kan bli kandidat for potensielt kurativ kirurgi. (1) 

• Lungetransplantasjon: Pretransplantasjons-lungerehabilitering kan optimalisere og 
vedlikeholde funksjonsstatus før kirurgi og gi pasienten kunnskap om forestående kirurgi, 
postoperativ medikasjon og potensielle komplikasjoner. Økt anstrengelsestoleranse (økt 
O2-opptak) bedrer kirurgisk utkomme. Tett kommunikasjon mellom pasient, henviser og 
lungerehabiliteringsstab er nødvendig. (1) 

 
Kilder: 

 An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Statement: Key 
Concepts and Advances in Pulmonary Rehabilitation (1) 

 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (2) 
 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension (5) 
 European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis (6) 
 

Kols, nasjonal faglig retningslinje 
1. Opplæring og motivering til livsstilsendring bør startes tidlig overfor personer med 

kols. (Sterk)  
2. Det bør bygges opp rehabiliteringstilbud i kommunene. (Sterk)  
3. Allmennlege, sykepleier og fysioterapeut bør være minstebemanning i det 

kommunale rehabiliteringsarbeid. (Sterk)  
4. Spesialiserte rehabiliteringstilbud bør gis ut fra en tverrfaglig funksjonsvurdering. 

(Sterk)  
5. Alle helseforetak med spesialistkompetanse innen lungesykdommer bør tilby 

rehabilitering. (Sterk)  
6. Tilbud om rehabilitering skal gis ved sykehusopphold som skyldes forverringer. 

(Sterk) 
• Trening sammen med røykeslutt er viktigste tiltak. Kan gjennomføres ved veiledning 

av fysioterapeut eller som egentrening 
• Rehabilitering fra tidlig fase på kommunalt nivå er viktig for denne pasientgruppen. 

Tilbudet kan omfatte alt fra lærings- og mestringstilbud til ulike treningsopplegg ved 
frisklivsentraler og lignende i kombinasjon med god oppfølging fra fastlegen. Ved 
alvorligere tilfeller av funksjonssvikt bør fastlegen eller annen helseinstitusjon 
vurdere henvisning til et mer spesialisert rehabiliteringstilbud.  

 
Rehabilitering 
• Målet: orientere seg i og mestre en ny livssituasjon, samt ivareta 

sekundærforebygging. 
• Tiltak: Sykdomsforståelse, funksjonstrening, aktivitet og deltagelse (arbeid og sosialt) 

samt livsstilsendringer inkludert røykeslutt. Individuell tverrfaglig 
veiledning/konsultasjon, men mye bør kunne ivaretas på gruppenivå.  
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• Bør i hovedsak gis på kommunalt nivå som lavterskeltilbud nær pasientens bosted 
• Oppfølgingen hos fastlegen kombinert med frisklivtilbud med kompetanse innen 

røykesluttarbeid, trening og ernæringsbehandling.  
• Ved forverring: Rehab bør vurderes etter en lengre stabil sykdomsfase. Dette tilbudet 

bør derfor gis ved sykehusinnleggelser  
• Glittre (LHL Gardermoen) og Granheim: Lungemedisinsk kompetanse og tverrfaglige 

team.  
• Et tilpasset tilbud på riktig nivå i kjeden til rett tid er viktig for å sikre et 

optimalt utbytte med riktig ressursbruk.  
• For å sikre en riktig ressursutnyttelse bør man etablere tverrfaglige 

vurderingsenheter. Det vil kunne bidra til ansvarsavklaring mellom tilbud i 
spesialisthelsetjenesten og kommunene.  

• For pasienter med lungesykdom som har kommet langt, tilfeller med stor 
komorbiditet eller spesielle problemstillinger, tilpasning av 
oksygenbehandling og rehabilitering med arbeid som mål  

Helseatlas KOLS 
• Lungerehabilitering bør inneholde trening, pasientopplæring, røykeslutt, ernæring og 

psykososial støtte 
• Tverrfaglig team: lege, fysioterapeut, sykepleier 
• Tilstrekkelig kompetanse og ressurser vanligvis i sykehus.  
• Enklere rehab med trening og opplæring kan med fordel skje i kommunen 
• Politisk målsetting av kommunene skal ivareta større del av rehab til kols 
• Ikke-medikamentelle tiltak er vel så effektive 
• Noen kommuner har rehab.tilbud til kols, en politisk målsetting av mer skal ivaretas i 

kommunene 
• Rehab gjennomføres i praksis som dagbehandling, selv om noen overnatter på 

institusjon 
• Fra få dager til flere uker 
• Opprette rehab.tilbud for kols gir potensial for å redusere akuttinnleggelser 
• Begrepet «rehabilitering» kan erstattes med «hjelp til livsstilsendring» 

– Informasjon og veiledning for røykeslutt 
– Tilpasset fysisk aktivitet 
– Forbedret kosthold 
– Innsikt i egen sykdom  
– Evt veiledning i riktig bruk av medikamenter 

 
Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) 

• Både kommuner og spesialisthelsetjenesten (SHT) har ansvar 
• Deler av ansvaret planlegges overført til kommunene. I mellomtiden skal ikke tilbudet 

bygges ned. Viser til kommende opptrappingsplan 
• Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles 
• Pasientforløp  
• Brukermedvirkning i beslutninger om seg selv 
• Pasienter forventer å kunne kommunisere mer digitalt med spesialisthelsetjenesten 

 
I regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst RHF heter det: «Sentrale føringer og tidligere 
oppdragsdokumenter vektlegger at hvert helseforetak skal ha tilstrekkelig kapasitet innen døgn- og 
dagtilbud for spesialisert og tverrfaglig rehabilitering, og ressurser til samhandling med 
kommunene. Det vektlegges også at tjenestene skal gis ambulant dersom slike tjenester ikke mest 
hensiktsmessig kan gis i institusjon. Spesialisert rehabilitering integreres i helhetlige pasientforløp 
som fordrer et nært samarbeid med øvrige tjenesteområder.» Regional utviklingsplan presiserer at 
det i helseforetakene er viktig med tidlig rehabilitering og ambulante tjenester i samarbeid med 
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kommunene. 
 
I Sykehuset Innlandet HF sin Virksomhetsplan for 2019 står det blant annet følgende: 

 Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens helsetjeneste gjennom å prioritere (…) 
spesialiserte tilbud med høy kompetanse 

 Overordnede langsiktige målsetninger: (…) Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
 Prioriterte mål for 2019: (…) Det skal være særskilt fokus på å rekruttere, videreutvikle og 

beholde spesialistkompetanse (…) Det skal legges til rette for et godt arbeidsmiljø og 
særskilt oppmerksomhet på medarbeidernes arbeidsbelastning (…) Bedre 
ressursutnyttelse og samordning for å oppnå faglig og økonomisk bærekraft 

 
Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017–2019) 

 Opptrappingsplanen må sees i sammenheng med flere andre meldinger og planer fra 
regjeringen. Gjennom kommunereformen vil regjeringen skape sterke velferdskommuner 
med økt kapasitet og kompetanse til å ivareta sitt ansvar. Sterke velferdskommuner er en 
forutsetning for at flere oppgaver skal kunne ivaretas i kommunene 

 Planen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til 
innbyggerne og over tid overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. 
Det er i kommunen livet leves; i bo- og nærmiljø, barnehage, skole, fritidsarenaer og på 
arbeidsplassen. 

 Spesialisert rehabilitering i form av intensive treningsopphold i spesialisthelsetjenesten vil 
fortsatt være aktuelt for enkeltbrukere, men kommunene må være i stand til å ivareta den 
daglige tilretteleggingen og rehabiliteringen som kreves for at innbyggerne skal kunne leve 
selvstendige liv og mestre hverdagen. Den kommunale rehabiliteringen må inkludere 
mulighet for en mer intensiv innsats i perioder for å forbedre funksjonen og forebygge 
videre funksjonsfall og dermed utsette behovet for andre kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenester  

 Godt samarbeid på tvers av tjenestenivåer er en forutsetning for et godt 
rehabiliteringstilbud. Overgangen fra opphold i spesialisthelsetjenesten til egen kommune 
er spesielt sårbar og behov for videre rehabilitering må fanges opp og ivaretas. For å få til 
dette, er det nødvendig med endringer i arbeidsformer og kompetanse. 

 Kommunene etterspør veiledning fra spesialisthelsetjenesten for enkelte pasientgrupper. 
Ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten kan bidra til å gi kommunene tilgang til 
den kompetansen de trenger for å sikre at pasienter kan bo hjemme og mestre livet med 
sykdom. Regjeringen vil derfor legge til rette for mer ambulant virksomhet og mer 
veiledning fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Endringen vil bli påpekt gjennom 
oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene  

 I Meld. St. 14 (2014–2015) legges det til grunn at det finnes diagnosegrupper eller 
pasientgrupper hvor kommunen bør ha hovedansvar for rehabiliteringen, ansvar for en 
større del av pasientforløpet eller ansvar for rehabilitering av flere pasienter innenfor 
diagnose- eller pasientgruppen. Dette gjelder selv om det fortsatt vil være nødvendig at 
spesialisthelsetjenesten ofte bidrar i starten av rehabiliteringen eller når medisinske 
endringer krever revurdering av rehabiliteringstilbudet eller mer spesialisert innsats. 
Basert på tidligere utredninger fra Helsedirektoratet, er det i høringsnotatet vist til 
diagnose- eller pasientgrupper som eksempler på grupper hvor kommunene bør ha 
hovedansvar for rehabiliteringen, herunder pasienter med muskel- og skjelettlidelser og 
kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Kompleksiteten for de opplistede pasientgruppene 
er normalt ikke større enn at kommunen bør kunne ha fullverdig kompetanse og mulighet 
til å sørge for tilstrekkelig intensitet i behandlingen 

«3.4 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten»: 
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 Desto raskere rehabiliteringen etter et funksjonsfall starter, jo bedre blir resultatet. Et 
helhetlig rehabiliteringsforløp må derfor ofte starte i akuttfasen i sykehus, hvor pasienten 
samtidig kan få medisinsk behandling, avansert pleie og tilgang til sykehusets øvrige 
spesialiserte tjenester. 

 Spesialisert rehabilitering er også nødvendig for pasienter som ikke har vært igjennom 
akutt sykdom, men hvor rehabiliteringen krever spesiell kompetanse 

 Tilbudet ved spesialiserte rehabiliteringsavdelinger i spesialisthelsetjenesten kjennetegnes 
av høy intensitet, og er rettet mot pasientgrupper der det er nødvendig med høyspesialisert 
kompetanse og tiltak gjennom store deler av døgnet, ofte i kombinasjon med fortsatt 
medisinsk behandling. 

 
Oppgaver for spesialisert rehabilitering er i følge spesialisthelsetjenesteloven og forskrift om 
habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator: 

 Sørge for nødvendige undersøkelser og utredning av pasienter og brukere med behov for 
habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.  

 Trening og oppøving av funksjon og ulike individuelle ferdigheter som krever spesialisert 
tilrettelegging og veiledning 

 Intensiv trening som inngår i individuell habiliterings-/rehabiliteringsplan, eller som et 
nødvendig, spesialisert tilbud etter behandling 

 Tilrettelagt opplæring for pasienter og brukere som trenger det, og tilrettelegge 
rammebetingelser som kan bidra til økt mestring. Råd og veiledning til kommunen om 
opplegg for den enkelte pasient og bruker 

 Samarbeid med kommunen om opplegg for den enkelte pasient og bruker og utarbeiding av 
individuelle planer 

 Generelle råd og veiledning til ansatte i kommunen  
 Samarbeide med andre etater når det er nødvendig for utredning, tilrettelegging og 

gjennomføring av tilbudet til den enkelte. Habiliterings- og rehabiliteringstjenester i 
spesialisthelsetjenesten skal gis ambulant dersom slike tjenester ikke mest hensiktsmessig 
kan gis i institusjon. 

 Utdanning av helsepersonell 
 Forskning og fagutvikling 
 Opplæring av pasienter og pårørende 

 

5.5 Utarbeide tjenestetilbud i et fremtidig innhold for spesialisert lungerehabilitering, i 
henhold til de ressurser som Seksjon lungerehabilitering Granheim har tilgjengelig 

Hovedpunkter oppsummert fra føringer 
- Lungerehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå tilbys i forbindelse med kartlegging, 

utredning, oppstart av rehabiliteringsprosesser og oppfølging 
- Nøkkeltidspunkter for henvisning til spesialisert lungerehabilitering:  

a) ved diagnosetidspunkt 
b) ved utskrivelse etter hospitalisering for forverring/eksacerbasjon 
c) når symptomer forverres progressivt 

- Intensiv trening som inngår i individuell rehabiliteringsplan, eller som et nødvendig, 
spesialisert tilbud etter behandling 

- Samarbeid, rådgivning og veiledning til oppfølgende instanser 
- Ambulant virksomhet 
- Kommunen skal over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten, 

og bør ha hovedansvar for rehabiliteringen, ansvar for en større del av pasientforløpet eller 
ansvar for rehabilitering av flere pasienter innenfor diagnose- eller pasientgruppen, 
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herunder pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Sterke velferdskommuner 
er en forutsetning. 

 
Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon lungerehabilitering Granheim, 
gjennomfører parallelt med arbeidet til undergruppen og arbeidsgruppen en omstillingsprosess 
der antall årsverk reduseres. Når ressurssituasjonen og kompetansesammensetningen er endelig 
fastsatt, vil avdelingen videreutvikle og konkretisere ytterligere de tjenestetilbud som skal tilbys 
som en del av et helhetlig pasientforløp. Når det er avklart hvilke arealer som Seksjon 
lungerehabilitering Granheim skal disponere på Lillehammer sykehus, vil også dette kunne påvirke 
det fremtidige tjenestetilbudet både i innhold og omfang. Ressurssituasjonen og tilgjengelige 
lokaler tilsier at det vil være nødvendig med en prioritering av de oppførte oppgavene tillagt 
spesialisert lungerehabilitering – herunder også hva som må nedprioriteres.  
 
Tjenestetilbud skal etter de oppgitte føringer inneholde både dag- og døgntilbud, poliklinisk og 
ambulant virksomhet innen spesialisert rehabilitering. 
 

5.6 Arealer i dagens drift 

Undergruppen har i sine vurderinger av behovet for areal- og romdisponering tatt utgangspunkt i 
de arealene som benyttes til dagens drift på Granheim.  
 
Nedenfor følger oversikt over arealene som benyttet i dagens drift: 
 
Rombehov ved dagens drift         

          

Treningssal        100 

Basseng          220 

To behandingsrom for Fysio       30 

Lager for treningsutstyr       15 

To behandingsrom for Fysio       25 

Treningskjøkken/kontor for Ergoterapeut      20 

Arbeidsstue Lager til arbeidsstue, bibliotek      85 

          

3 rom for lungelaboratorium       60 

2 testrom (nox og pap/maskebehandling, gangtest, Inhalasjonsundervisning poliklinikk   25 

5 kontorer til lege        75 

1 kontor sykepleier poliklinikk       15 

Kontor for fysioterapeuter       20 

Kontor for Sosionom og Aktivitør       20 

Kontor til bruk av Psykiatrisk sykepleier, evnt studenter/ Møterom     15 

Kontor for leder        15 

Egnet areal for gangtest - min 30 meter       

Fire møterom i ulik størrelse, der to av de kan slås sammen. Videokonferansestudio i to av de.    100 

Røntgenrom         25 

          

Resepsjon; Mottak for innleggelse og poliklinikk inkl. skrivekontorer    50 

Vaktrom + skriverom        45 

Medisinrom        10 
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Skyllerom         15 

Lager til lintøy        15 

Hjelpemiddellager        30 

Lagerrom til medisinsk utstyr       20 

Rom for vaskemaskin, til bruk for pasienter        5 

Blodlab.         15 

          

Klimarom, med biliardbord for sosiale sammenkomster     50 

Salong/dagligstue med tv, brukes også til store møter. Har mulighet for prosjektor   100 

Pauserom til ansatte tilknyttet kantine      50 

Toaletter, handicap-toalett       20 

Heismulighet utenom pasient-/besøksheis       

Personaltoalett        10 

          

25 enkeltrom for pasienter       375 

          

Kjøkken med kontor for kjøkkensjef/kostveileder/KEF     150 

          

Totalt arealbehov ved videreføring av dagens drift         1825 

 
Divisjon Eiendom og intern service har stilt 12. etasje i høyblokka på sykehuset på Lillehammer til 
disposisjon for Seksjon lungerehabilitering Granheim. Det totale arealet som er tilgjengelig er ca. 
1500 kvadratmeter og en skisse til hvordan arealene kan benyttes, er belyst i kapittel 6 i 
arbeidsgruppens rapport. En flytting til 12. etasje på sykehuset i Lillehammer innebærer at antall 
pasientrom reduseres fra dagens 25 til 12-14. I tillegg mister seksjonen tilgang til basseng og 
naturområder til fysisk aktivitet i umiddelbar nærhet. Konsekvensene av en flytting til sykehuset på 
Lillehammer er nærmere vurdert i undergruppens risikoanalyse.   
 

5.7 Risikoanalyse og mulige avbøtende tiltak ved flytting av Seksjon 
Lungerehabilitering Granheim til 12. etasje på sykehuset på Lillehammer  

Undergruppen har laget en risikoanalyse ved flytting av tilbudet ved Seksjon lungerehabilitering 
Granheim inn på sykehuset på Lillehammer, med hovedvekt på å beskrive konsekvensene og finne 
avbøtende tiltak for pasientene. Risikoanalysen ligger vedlagt rapporten. I tillegg ønsker 
undergruppen å uttrykke følgende bekymringer, som det er vanskelig å få fram gjennom en 
risikoanalyse:  
 

 Risiko for økt antall akuttinnleggelser av lungepasienter som følge av redusert kapasitet/ 
nedtak av antall plasser til rehabilitering ved flytting til sykehuset på Lillehammer. 
Kommunene skal ta over mer av ansvaret for rehabilitering av lungepasienter, men 
inntrykket blant undergruppens medlemmer er at kommunene i Innlandet ikke er rustet for 
dette.  

 Risiko for midlertidig redusert kapasitet ved en flytteprosess som går utover behovene til 
pasientene.   
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5.8 Undergruppens leveranse sammenlignet med oppdraget  

Undergruppen ble opprettet for å sikre faglige innspill fra brukere, ansatte, tillitsvalgte og 
lungemedisinsk kompetanse inn i arbeidsgruppens arbeid. Undergruppens oppdrag var å utarbeide 
forslag til pasientforløp og hvordan disse skal inngå i en framtidig driftsmodell med 
samlokalisering på sykehuset på Lillehammer og samtidig bidra med innspill til risikoanalysen. 
Undergruppen definerte sitt oppdrag med følgende punkter:  
 

• Oppsummering av sentrale nasjonale føringer 
• Utarbeide tjenestetilbud i et fremtidig innhold for spesialisert lungerehabilitering i 

henhold til de ressurser som Seksjon lungerehabilitering Granheim har tilgjengelig.  
• Hvordan bør disse tilbudene organiseres? 
• Hvilke lokaler er nødvendige for å få til dette? 
• Hva er risikoområdene ved flyttingen av nytt tilbud til tilgjengelige lokaler? 
• Hvilke risikoreduserende tiltak kan ut fra dette iverksettes? 

 
Undergruppen har levert en oppsummering av sentrale nasjonale føringer og en oppsummering av 
internasjonal forskning som dokumenterer effekten av spesialisert lungerehabilitering. 
Undergruppen har også bidratt til utarbeidelse av en skisse for hvordan arealene i 12. etasje på 
sykehuset på Lillehammer kan benyttes og gjort en risikoanalyse på bakgrunn av forslaget, samt 
bidratt med innspill til avbøtende tiltak.  
 
Undergruppen har ikke utarbeidet forslag til tjenestetilbud i et fremtidig innhold for spesialisert 
lungerehabilitering i henhold til de ressursene Seksjon lungerehabilitering Granheim har 
tilgjengelig. Parallelt med denne utredningen har Seksjon lungerehabilitering Granheim vært 
gjennom en omstillingsprosess med en betydelig nedbemanning og en utarbeidelse av 
tjenestetilbud i et framtidig innhold for spesialisert lungerehabilitering må også ses i sammenheng 
med denne prosessen og er et arbeid som er mer tidkrevende enn det denne arbeidsgruppen har 
hatt til rådighet.  
 
 
 
Rapporten inkluderer følgende vedlegg: 

- Forslag på arealdisponering 12. etg. Lillehammer sykehus (skissen vises i kapittel 6.1) 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag på avbøtende tiltak 
- Seksjonsoverlegens presentasjon om faglige føringer 
- Innspill fra deler av ansattgruppen i undergruppen 
- Innspill fra fagråd rehabilitering 
- Innspill fra fagråd lungemedisin 

 
 
04.06.19 
Undergruppen v/ kst. avdelingssjef Rudy van Oevelen  
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6. Arealmessige løsninger på sykehuset på Lillehammer 

Divisjonsdirektør Eiendom og intern service er ansvarlig for all arealdisponering i Sykehuset 
Innlandet og har således fått oppdraget med å finne tilstrekkelige og hensiktsmessige lokaler til 
lungerehabilitering på sykehuset på Lillehammer. 

6.1 Lokaler til lungerehabilitering på sykehuset på Lillehammer 

12. etasje i høyblokka på sykehuset på Lillehammer er det aktuelle området for innplassering av 
lungerehabilitering. Etasjen er i utgangspunktet bygd som sengeposter og er benyttet som både 
sengepost og poliklinikkbehandling av forskjellige avdelinger. I dag brukes etasjen av øye-
poliklinikken, som disponerer A-fløyen, mens B-fløyen er ledig etter at nevrologisk poliklinikk 
flyttet til 8. etasje i starten av 2019. 
 
For å få plass til lungerehabilitering er det nødvendig å flytte øyepoliklinikken ut av 12. etasje, slik 
at hele etasjen blir disponibel. 
 
Undergruppen var på Lillehammer på befaring/omvisning den 3. mai 2019. Ved befaringen ble 
plantegninger for etasjen presentert og delt ut, og det ble gått en omvisning i hele etasjen. 
 
Med det som grunnlag har undergruppen utarbeidet en foreløpig skisse til arealplan for 12. etasje: 
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I planen er det tegnet inn  
 resepsjon 
 poliklinikkområde med undersøkelseskontorer 
 fysioterapiområde 
 pasientrom/sengerom 
 møterom/samtalerom  

 
Undergruppen har laget en grovskisse for hvordan arealene i 12. etasje ved SI Lillehammer kan 
utnyttes. Undergruppen har ikke jobbet med mulig innredning av arealene. Det må tas høyde for at 
pasienter skal trene inne. Dette gir en betydelig økning i luftutveksling som medfører at det kreves 
bedre ventilasjon i treningsarealene. Sykehuset Innlandet bør innhente kompetanse fra 
treningssentre for å beregne dette. I tillegg må seksjon lungerehabilitering jobbe videre med 
hvordan lokalene best kan innredes hensiktsmessig, kanskje spesielt med fokus på 
treningsfasilitetene som er avgjørende for lungerehabiliteringstilbudet.  
 
Flytting av røntgenutstyret fra Granheim til Lillehammer har vært et uavklart forhold. I skissen fra 
undergruppen har de satt opp et rom som røntgenrom eller møterom, avhengig av om man får med 
røntgenutstyret eller ikke.  
 
Divisjon Eiendom og intern service vurderer flytting av røntgenutstyret som risikabelt. Avdeling for 
bildediagnostikk på Lillehammer utfører alle røntgenundersøkelser for alle andre pasienter ved SI 
Lillehammer. Ved flytting av røntgenutstyret fra Granheim til Lillehammer må det bygges nytt 
røntgenrom i 12. etasje på Lillehammer. Det medfører kostnader til strålevern, med høye 
byggekostnader. I tillegg er røntgenutstyret oppgitt å være fra 2007 eller 2009, det vil si mer enn ti 
år gammelt. Det vil være risiko for at utstyret ikke vil fungere etter flytting, eller at det vil havarere 
etter kort tid i nytt rom. Da vil man på nytt måtte finne penger til nytt røntgenutstyr og risikerer å 
stå med et nybygd røntgenrom som man ikke har utstyr til å bruke. Divisjon Eiendom og intern 
service har derfor lagt til grunn i planleggingen at røntgenutstyret ikke skal flyttes fra Granheim. 
 
Divisjon Eiendom og intern service vil arbeide videre med forslaget ved å få inn arkitekt for å tegne 
løsningen slik at det kan utarbeides priskalkyler som vil gi et overslag på kostnadene til ombygging. 
Ledelse og ansatte ved Seksjon lungerehabilitering vil bli orientert om/involvert i arbeidet med 
planløsning.  
 
Videre må det samme gjøres for nye lokaler til øyepoliklinikken for å få fram et overslag over 
kostnadene til ombygging for å flytte avdelingen til 4. etasje i Lavblokk syd-syd. 
 
Flyttingen medfører et behov for omrokkering med fortetting av de funksjonene som må flyttes ut 
fra 4. etasje i Lavblokk syd-syd for å gi plass til øyeavdelingen. 
 
Divisjon Eiendom og intern service vil som vanlig i slike prosesser benytte eksterne rådgivere for å 
få på plass tegninger og kalkyler for de to ombyggingene. Arbeidet er startet, men er ikke fullført 
per 1. juli 2019. Dette blir gjort ved å få utarbeidet arkitekttegninger for de nødvendige 
ombyggingene. Avdeling for Eiendomsdrift og utvikling er i dialog med den arkitekten Sykehuset 
Innlandet har avtale med og vil få utarbeidet tegninger så snart som mulig.   
 
Arkitekttegningene vil danne grunnlag for kalkulering av priser for ombyggingen. Administrerende 
direktør vil bruke tegningene og priskalkylene som en del av grunnlaget for sin vurdering av om 
lungerehabilitering skal flyttes fra Granheim til Lillehammer. 
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6.2 Avhending av eiendommen på Granheim 

Ved flytting av lungerehabilitering fra Granheim til Lillehammer er det forutsatt at eiendommen på 
Granheim skal avhendes ved salg. 
 
Foretaket har gjennomført salg av eiendommer ved flere anledninger de senere årene ved at 
eiendommene blir lagt ut i det åpne markedet med bruk av eiendomsmegler. Eksempler på 
eiendommer som er solgt er Hagen Behandlingshjem i Veldre i Ringsaker kommune, og SI Hov i 
Hov i Søndre Land. Disse salgsprosessene ble gjennomført i 2014 og 2015. 
 
Resultatet av en salgsprosess er vanskelig å forutsi, men de to eksemplene viser at eiendommene er 
mulig å selge. Et eventuelt regnskapsmessig tap ved salg vil påvirke det regnskapsmessige 
driftsresultatet for Sykehuset Innlandet i det året salget blir gjennomført. Tap vil ikke ha 
likviditetsmessige konsekvenser og heller ikke påvirke midlene til investering for helseforetaket. 
 

6.3 Et samfunnsmessig perspektiv  

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet et eget strategidokument for eiendomsvirksomheten i det 
regionale helseforetaket. Strategidokumentet ble sist revidert i januar 2011. I strategidokumentet 
skriver Helse Sør-Øst RHF at formålet med eiendomsvirksomheten er at eiendommene skal støtte 
opp om strategiske mål og strategisk utvikling innenfor Helse Sør-Øst RHF.  
 
Et viktig element i strategien er at det skal arbeides med kontinuerlig forbedring for å effektivisere 
eiendomsvirksomheten og oppnå effektiv arealbruk, og det skal legges til rette for gode 
salgsprosesser for bygg som det ikke lenger er behov for. 
 
Ved flytting av behandlingen fra Granheim til Lillehammer vil avhending ved salg av eiendommen 
på Granheim være i tråd med disse føringene. 
 
Det har blitt reist spørsmål ved om det ved fraflytting og salg av eiendommen er stor risiko for at 
eiendommen blir stående uten vedlikehold etter utflytting/salgsprosessen. I tillegg er det fremmet 
synspunkter om at Sykehuset Innlandet har et ansvar for at eiendommen ikke forfaller og at 
økonomi må sees i et større perspektiv enn for Sykehuset Innlandet alene. 
 
Styret i Sykehuset Innlandet har startet prosessen med flytting av behandlingen til Lillehammer 
med et mål om å blant annet redusere arealbruk og behandlingssteder i helseforetaket. Når 
flyttingen er gjennomført, foreligger det ikke planer om å flytte annen behandling til Granheim og 
det er forutsatt at eiendommen skal avhendes. Et alternativ hvor Sykehuset Innlandet skulle 
fortsette å vedlikeholde eiendommen, uten at det brukes til sykehusets aktiviteter anses som 
uaktuelt, både med hensyn til foretakets økonomi og til føringene fra Helse Sør-Øst RHF.  
 
Helse Sør-Øst RHF sin strategi har blitt fulgt opp i tidligere saker ved at eiendommene er lagt ut for 
salg på åpent marked. Ved flere tilfeller har nye eiere startet opp ny aktivitet på eiendommen etter 
kort tid, ved å starte privat aktivitet eller utvikling av boliger. Hov i Land er et eksempel på at det 
har tatt noe tid fra eiendommen ble solgt og til det er kommet i gang ny aktivitet. Søndre Land 
kommune har valgt å bruke egne ressurser for å hindre forfall og bidra til utvikling av eiendommen. 
 
Hvordan dette vil forløpe ved et salg av Granheim er ikke mulig å forutsi. Gausdal kommune har en 
sentral rolle i behandling av eventuelle behov for omregulering eller annen tilrettelegging for ny 
aktivitet fra nye eiere og vil således kunne bidra til at eiendommen ikke blir stående tom lenger enn 
nødvendig. 
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Det er gjennomført en vurdering av kostnaden ved å drifte bygningene videre i tiden fra fraflytting 
til eiendommen er solgt.  
 
Oversikten under her viser at det vil koste om lag 1 million kroner pr år å hold bygningen varm og 
utføre strengt nødvendig tilsyn og vedlikehold. Kostnadsnivået er basert på erfaringstall, og er et 
estimat med en viss usikkerhet. Oversikten viser at eiendommen må avhendes så snart som mulig 
etter fraflytting. 
 

Granheim Forbruk 2017 
og 2018 i 
kroner 

Estimert årlig 
kostnad med 
tomt og varmt 
bygg 

Merknad 

Strømforbruk  1 788 000  300 000  1/3 av gjennomsnittlig årskostnad 

Oljeforbruk siste      603 000  300 000  Denne er høyst usikker, det blir enten 
strøm eller oljefyring.  

Bakterieprøver 
vann 

     40 000   20 000  Denne blir antakelig noe lavere, 
avhengig av hvorvidt basseng er i drift 
eller ikke.  

Kommunale 
avgifter 

     85 000     42 000   

Bassengkostnader 
eks arbeidstid 

     65 000     32 000  Dette er klor, tabletter, testutstyr og 
annet forbruksmateriell.  

Follebu vannverk    152 000     25 000  1/3 av gjennomsnittlig årskostnad 

Skadedyrkontroll      25 000     18 000  Økt noe da fare for skadedyr kan bli 
større ved tomt bygg 

Kontroll av 
slukkeutstyr, 
brannvarsling m.m 

     75 000     25 000  Redusert noe da behovet antakelig 
også faller 

Ventilasjonsfilter      80 000     30 000  Forventet reduksjon pga endret 
driftstider 

Rørleggerarbeider     170 000     50 000  Dette er grovt estimat, men ting som 
ikke brukes vil antakelig bli ødelagt og 
lekkasjer må man påregne vil komme 

Service heis     20 000     10 000  Kun servicekostnader  

Service på 
nødstrømsaggregat 

    30 000     15 000  Denne kan velges vekk.  

Service 
nødlyssentraler 

    45 000     20 000  Muligens et valg, må avsjekkes med 
brannvesenet.  

Brøyting, strøing og 
vårrengjøring 

  130 000     40 000  Vintervedlikehold utgjør størstedelen 
av denne potten. 

Arbeidstid med 
tømt basseng 

 1,5 dagsverk 
pr uke i snitt  

   40 000  Denne kostnaden er høyst variabel. 
Dess lengre bygget står tomt desto 
mer vedlikehold må man påregne.  

Arbeidstid med 
basseng i drift 

 3 dagsverk pr 
uke i snitt  

   80 000   

Sum 
driftskostnader 
med basseng i 
drift 

 1 007 000   
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7. Risiko- og mulighetsvurderinger 

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i sak nr 081-2018 flere tiltak for å sikre faglig og økonomisk 
bærekraft i helseforetaket, herunder utvikling av tilbudet om lungerehabilitering og 
samlokalisering med sykehuset på Lillehammer. Kravet om risiko- og mulighetsanalyse av alle 
tiltakene ble formulert slik i styrets vedtak: 
 
Det forutsettes at det gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser av tiltakene i et pasientperspektiv 
med fokus på avbøtende tiltak. 
 
Sykehuset Innlandet har utarbeidet en metode for risikovurderinger med standardiserte 
akseptkriterier for sannsynlighet og konsekvens. Metoden skal benyttes i foretakets utredninger. 
Tabellen for sannsynlighet og konsekvens ser slik ut: 
 

 
 

Arbeidsgruppen har bedt undergruppen gjennomføre en risiko- og mulighetsanalyse som et 
innspill til arbeidsgruppens vurdering.  
 

7.1 Innspill fra undergruppen 

Undergruppen gjennomførte sin risikovurdering over tre møter i mai-juni med avsluttende møte 4. 
juni 2019.  
 
Undergruppen tok utgangspunkt i følgende målsettinger for ny modell: 
 

 Sykehuset Innlandet skal tilby spesialisert lungerehabilitering og gi et sømløst tilbud med 
poliklinikk, dagtilbud og døgntilbud  

 Sykehuset Innlandet skal gi spesialisert rehabilitering ved diagnosetidspunkt, utskrivelse 
etter hospitalisering forverring og når symptomene forverres progressivt 

 Spesialisert lungerehabilitering skal gis når det er behov for spesialisert kompetanse, 
intensive forløp og bredt sammensatt team samlet på ett sted  

 Virksomheten er samlet i tilstrekkelige og hensiktsmessige lokaler på Lillehammer 
 Samlokalisering av lungerehabilitering med sykehuset på Lillehammer gir økonomisk 

innsparing for Sykehuset Innlandet    
 

Skala
Sannsynlighet/frekvens                                   
(vurdering eller basert på 

tilsvarende registrert avvik)

Skala

5

Svært s tor (90/10)

Det kan forventes  (el ler er 

regis trert) at det skjer 

hendelser dagl ig

5

4

Stor (70/30)

Det kan forventes  (el ler er 

regis trert) at det skjer 

hendelser ukentl ig.
4

3

Moderat (50/50)

Det kan forventes  (el ler er 

regis trert) antas  at det skjer 

hendelser månedl ig.
3

2

Li ten (30/70)

Det kan forventes  (el ler er 

regis trert) at det skjer 

hendelser årl ig
2

1

Meget l i ten (10/90)

Det kan forventes  (el ler er 

regis trert) at det skjer 

hendelser s jeldnere enn årl ig
1

SANNSYNLIGHET (for at risikoen KONSEKVENS (gitt at risikoen inntreffer)

Pasient

(liv og helse)
Tillit og omdømme Tjenesteproduksjon Økonomi Ansatte Ytre miljø

Negativt avvik kan bl i  på  

mer enn 10 % i ft 

målsetting

100% arbeidsuførhet el ler 

ansattes  død som følge 

av uønsked hendelse 

/yrkesskade. 

Svært a lvorl ige skader på  

mi l jøet

(res i tus jonstid >10år)

Betydel ig pas ient-

/personskade.                                

Fare for tap av l iv 

Ti l l i t og omdømme kan 

bl i  svekket a lvorl ig men 

skaden er gjenopprettbar 

på  lang s ikt

Produks jonen settes  ut av 

dri ft for lengre tid. Andre 

avhengige 

produks jons l injer 

rammes midlertidig. 

Negativt avvik kan bl i  

mel lom 8 % og 10 % i ft 

målsetting

Tap av l iv Ti l l i t og omdømme kan 

bl i  svekket svært a lvorl ig 

og skaden er varig

Hoved-og avhengige 

produks jons l injer settes  

permanent ut av dri ft. 

Alvorl ig 

skade/helsebelastning, 

kroniske og varige 

helseplager.

Sykefravær på mer enn 3 

måneder.

Meget a lvorl ige skader 

på  mi l jøet

(res i tus jonstid 1-10år)

Moderate skader på  

mi l jøet

(resti tus jonstid 1 mnd-

1år)

Mindre a lvorl ig 

personskade                            

el ler  endring  i  

medis inske ti l s tand 

Ti l l i t og omdømme kan 

bl i  svekket, men skaden 

gjenopprettes  raskt

Produks jonen settes  

midlertidig ut av dri ft.Kan 

føre ti l  skade  om det 

ikke finnes  a l ternativ 

el ler reserve.

Negativt avvik kan bl i  

mel lom 0,5 % og  og  3% 

i ft målsetting

Mindre 

skadeomfang/helsebela

stning, forbigående 

helseplager med 0-16 

sykefraværsdager. 

Mindre skader på  mi l jøet 

(resti tus jonstid oppti l  1 

mnd)

Alvorl ig 

pas ient/personskade 

el ler endring i  

medis inske ti l s tand

Ti l l i t og omdømme kan 

bl i  svekket moderat, men 

skaden er gjenopprettbar 

på  forholdsvis  kort s ikt

Dri ftss tans  flere døgn. Negativt avvik kan bl i  

mel lom 3 % og 8 % i ft 

målsetting

Moderat 

skade/helsebelastning, 

forbigående helseplager 

med sykefravær på mer 

enn 16 dager. 

Negativt avvik kan bl i  på  

mindre enn 0,5 % i ft 

målsetting

Hendelser/forhold med 

ingen el ler minimal  

skade/helsebelastning 

på ansatte. Uten 

sykefravær

Ingen  kjente mi l jøskaderIngen el ler ubetydel ig 

pas ient/personskade                

el ler endring i  

medis insk ti l s tand

Ti l l i t og omdømme kan 

bl i  ubetydel ig svekket

Produks jonen settes  

midlertidig ut av dri ft.Kun 

mindre fors inkelse, ikke 

behov for reserve.
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Undergruppen definerte følgende risikofaktorer: 
 

1. Seksjonen klarer ikke beholde og videreutvikle nødvendig kompetanse 
2. Klarer ikke å gi tilbud om utredning/kartlegging/rehabilitering på nøkkeltidspunkter 

(Utredning/kartlegging/rehabilitering umiddelbart etter akutt alvorlig forverring er ikke et 
ideelt)  

3. Klarer ikke å gi pasientene et bedre fysisk funksjonsnivå  
4. Økt fare for at lungepasienter kan pådra seg alvorlige infeksjoner inne på et somatisk 

sykehus  
5. Økt risiko for anfall med pustebesvær og dermed redusert utbytte av 

rehabiliteringsoppholdet  
6. Risiko for ineffektiv pasientlogistikk 

 
Undergruppen gjorde en vurdering av sannsynlighet og konsekvens for hver av risikofaktorene 
med følgende resultat: 
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Undergruppen mente at følgende vil være avbøtende tiltak: 
 

1. Ta vare på kompetansen som allerede er til stede. 100 % stillinger. Unngå ufrivillig deltid. 
Midler til spesialisering og videreutdanning. Rekruttere kvalifiserte medarbeidere. 
Fortsette driften på Granheim fram til nytt hovedsykehus står klart. 

2. Utvikle alternative behandlingstilbud? Beholde et tverrfaglig rehabiliteringstilbud med 
dagens volum for å unngå økt bruk av LHL-klinikken og Ringen. Endre inntakskriterier. 

3. Egen skjermet heis, fjerne røykeplass fra hovedinngang og informasjon i hele sykehuset om 
å ikke bruke parfyme og andre type allergener. Tilrettelagt transport til naturområder/ 
basseng (NB: ressurskrevende og krever at det følger med minimum to personer). 
Bibeholde eksisterende tilbud på Granheim.  

4. Fokus på håndvask/ hygiene. Influensaforebygging blant ansatte og pasienter.  
5. Egen skjermet heis, fjerne røykeplass fra hovedinngang og informasjon i hele sykehuset om 

å ikke bruke parfyme og andre type allergener. Bibeholde eksisterende tilbud på Granheim.  
6. Portørtjenester for pasientene til røntgen og lab. Lage pasientforløp, der prøver tas før 

innleggelse/ utredning/ kartlegging. Blodgassmålinger, respirasjonsmålinger og søvnlab må 
seksjonen ha selv.  

 
Undergruppen har ikke vurdert hvilke muligheter flytting til sykehuset på Lillehammer vil gi for 
pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering. 
 

7.2 Arbeidsgruppens vurdering av undergruppens risikovurdering 

Arbeidsgruppen drøftet undergruppens risikovurdering i sitt møte 14. juni 2019. Følgende innspill 
ble gitt av arbeidsgruppens medlemmer: 
 
Overordnede punkter som gjelder risikovurderingen som helhet 

 Det er ulike roller og bakgrunn blant arbeidsgruppens medlemmer – det var fagfolkene som 
måtte gjøre risikovurderingen.  

 Det er faglig uenighet om vektleggingen i risikovurderingen med kompetente fagfolk bak 
begge syn. Begge syn må komme fram i rapporten.  

 Undergruppens risikovurdering inneholder mange viktige poenger som bør tas med i det 
videre arbeidet. 

 Her skal et tilbud flyttes og det skal gis et annerledes tilbud til flere pasienter i tråd med 
nasjonale føringer tilsvarende tilbud som gis ved andre helseforetak. En helrød 
risikovurdering gir derfor et troverdighetsproblem. Avbøtende tiltak er det viktigste ved 
risikoanalyser. Er kritisk til analysen og derfor ikke enig i undergruppens vurdering.  

 Hvordan kan indremedisinsk avdeling ta imot pasienter på sykehus med en slik risiko? Det 
er mange viktige faglige poenger i teksten. Hvordan løse den viktigste endringen om at 
pasientene skal få best mulig rehabilitering nærmest mulig hjemmet? Hvordan backe opp 
dette med avbøtende tiltak? Hva er framtidens føringer for de kronisk syke? Hvordan løse 
oppgaven med å flytte lungerehabilitering inn i sykehuset? Det skal bli endring i tilbudet. 
Endringene må støtte tilbudet nærmere der pasientene bor. Kommunene har ikke 
kompetanse – lungerehabilitering må derfor ha ambulerende team for råd til og opplæring 
av kommunene. 

 Risikovurderingen av omdømme er kanskje rett sett fra Gausdal. Sett fra Hedmark er 
kanskje et bedre tilbud i kommunene viktigere for omdømmet? 

 3-8 % avvik i økonomi (ref tabell for akseptkriterier) som følge av flytting er ikke i tråd med 
beregningene fra divisjon Eiendom og intern service. Sykehuset Innlandet har fått kritikk 
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for for mye bruk av rehabiliteringstjenester. Mulighetsrommet er ikke tatt med i 
vurderingen når det gjelder økonomi. 

Til de enkelte risikoområdene 
1. Rekruttering:   

a. All erfaring i Sykehuset Innlandet viser at det er lettere å rekruttere til sentrale 
områder. Kanskje flytting til sykehuset på Lillehammer er en mulighet for 
rekruttering og ikke en risiko? 

b. Flytting vil bety en belastning for ansatte – dette vil bli ivaretatt i egen prosess i tråd 
med retningslinjene i Sykehuset Innlandet. Det er viktig å beholde og få med folk til 
Lillehammer. 

c. Enhver flytting innebærer risiko for at sentral kompetanse ikke blir med eller 
slutter tidligere, noe som kan vanskeliggjøre driften fram til flytting. 

2. Rehabilitering på nøkkeltidspunkter 
a. Oppstart av rehabilitering bør vektlegges i større grad 
b. Prioritere inn pasienter til rehabilitering i riktig fase (ref nøkkeltidspunkter) 

3. Tilgjengelighet til treningsmuligheter utendørs og i basseng 
a. Tilrettelegge for transport til basseng og uteområder 
b. Tilpasse individuelt treningsprogram 

4. Smittefare og alvorlige infeksjoner: 
a. Undergruppen har satt sannsynlighet svært stor og konsekvens betydelig 

pasientskade – det er ikke høyere dødelighet for rehabiliteringspasienter enn for 
andre somatiske pasienter. Pasienter som er innlagt på Granheim og som får en 
kompliserende infeksjon, blir i dag lagt inn på sykehus.  

b. Det er risiko knyttet til å flytte planlagte innleggelser i et tilrettelagt miljø inn på et 
akuttsykehus. 

 
Arbeidsgruppens leder bemerker at skjemaet for risikovurdering er komplisert og akseptkriteriene 
kan tolkes på ulike måter. Det kan være noe av årsaken til av arbeidsgruppen og undergruppen er 
uenige om risikovurderingen. Det finnes ikke dokumentasjon for at rehabiliteringspasienter vil dø 
ukentlig ved flytting til et somatisk sykehus. Lungepasienter får i dag behandling på alle somatiske 
sykehus i Sykehuset Innlandet og ellers i Norge. Mortalitetsundersøkelser viser at 
rehabiliteringspasienter ikke har høyere mortalitet enn andre lungepasienter. 
 
Arbeidsgruppens leder mener at flytting av lungerehabiliteringstilbudet til sykehuset på 
Lillehammer vil gi utfordringer for tilbudet slik det drives på Granheim i dag; det vil medføre 
endringer i bruk av treningsarealer både inne og ute. Viktige avbøtende tiltak er nevnt for å 
redusere risikoområdene.  Det må utarbeides nye rutiner og samarbeidsmåter for utvidet 
samarbeid med kommunene i tråd med faglige føringer. Arbeidsgruppens leder mener at etablering 
av avbøtende tiltak vil sikre et godt tilbud innenfor lungerehabilitering på sykehuset på 
Lillehammer. Samlokalisering av lungerehabilitering med sykehuset på Lillehammer vil gi noen 
muligheter som i dag ikke er aktuelle når spesialisert lungerehabilitering er lokalisert utenfor et 
somatisk sykehus. Eksempler på dette er etablering av et tettere samarbeid med det 
indremedisinske fagmiljøet knyttet til forverringsperioder for pasientene. Det blir enklere å få 
tilsyn av andre spesialister i sykehuset ved behov, knyttet til pasientenes totale sykdomsbilde. 
 
Det vises for øvrig til vedlegg om risikovurdering og faglige innspill. 
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8. Økonomiske konsekvenser 

8.1 Økonomisk situasjon i divisjon Habilitering og rehabilitering 

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok budsjett for 2019 i styresak 101-2018 Virksomhetsplan og 
budsjett. Budsjettet til divisjon Habilitering og rehabilitering er en del av dette. Opptaksområdet til 
Sykehuset Innlandet er redusert med ca 40 000 innbyggere etter at Kongsvingerregionen ble 
overført til Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde fra 1. februar 2019. Endringer i 
opptaksområdet medfører redusert rammeoverføring fra Helse Sør-Øst RHF og reduserte inntekter 
gjennom innsatsstyrt finansiering (ISF). Endringen for Sykehuset Innlandet medfører en nødvendig 
nedskalering av virksomheten på alle områder.  
 
Budsjettet til divisjon Habilitering og rehabilitering er redusert, og bemanningstilpasning til nytt 
budsjett er nødvendig. Nye bemanningsplaner for seksjonene er besluttet og blir implementert fra 
2019. Bemanningsplan for seksjon lungerehabilitering på Granheim er fastlagt uavhengig av 
geografisk lokalisering av virksomheten. Om virksomheten foregår på Granheim eller på sykehuset 
på Lillehammer, vil bemanningen være i henhold til ny bemanningsplan. Redusert bemanning 
påvirker omfang og prioritering av oppgaver innenfor spesialisert lungerehabilitering. 
Undergruppens oppdrag har vært å se på pasientforløp gjennom vurdering av omfang av 
døgnplasser, poliklinisk samt dagbasert og ambulant virksomhet innenfor lungerehabilitering på 
grunnlag av budsjettert bemanning. Undergruppen vurderer samtidig hvordan virksomheten kan 
innpasses i tiltenkte lokaler i sykehuset på Lillehammer. 
 
Endringer i virksomhetsinnholdet tilpasses redusert bemanning uavhengig av hvor virksomheten 
innenfor lungerehabilitering er lokalisert. En prioritering mellom antall døgnplasser, antall 
polikliniske konsultasjoner og omfang av ambulant virksomhet ville vært nødvendig selv om ikke 
styret hadde vedtatt et mål om å samlokalisere lungerehabilitering til sykehuset på Lillehammer. 
 

8.2 Økonomiske konsekvenser av samlokalisering 

 

 Reduserte driftskostnader  8.2.1
Divisjon Eiendom og intern service har i dag personell på Granheim som utfører tjenester innenfor 
renhold og tekstil, matforsyning og tekniske tjenester. Dette personellet er organisatorisk tilknyttet 
de respektive avdelingene ved SI Lillehammer. Det er planlagt at de ansatte vil bli overført til 
Lillehammer når behandlingen flyttes, og at de da vil inngå i bemanningen i de respektive 
avdelingene der.  
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Oversikten viser regnskap for 2018 og budsjett for 2019 for driften av disse enhetene på Granheim. 
Endringer for 2018 til 2019 er at Matforsyning har redusert bemanningen med en 70 % stilling. 
 
Ved flytting til Lillehammer forutsettes at disse kostnadene kan kuttes, med unntak av noe til 
matforsyning. Dette fordi det må etableres en postkjøkkenløsning for matservering til de innlagte 
pasientene i seksjon lungerehabilitering. 
 
Dersom man forutsetter at det vil være drift på avdelingen sju dager pr uke, vil man kunne drifte 
matforsyning til avdelingen på Lillehammer med om lag halvparten av dagens bemanning på 
Granheim. 
 
Kostnadene til matvarer forutsettes å bli på om lag samme nivå som før, dvs om lag 300.000 kroner 
per år. 
 

 
  

 Reduserte avskrivingskostander 8.2.2
Månedlige avskrivninger på Granheim utgjør 242.000 kr, som utgjør om lag 2,9 millioner kroner 
årlig. Dette vil bortfalle når eiendommen er avhendet.  
 
Avskrivninger i denne sammenhengen er en regnskapsmessig kostnadsføring som gjør at man 
fordeler eiendommens verdi på hele dens regnskapsmessige levetid, og er en regnskapsmessig 
kostnad som ikke belaster foretakets likviditet. Avskrivningene medfører ikke en utbetaling fra 
foretakets likviditetsbeholdning. Avhending av eiendommen vil derved ikke ha noen påvirkning på 
foretakets likviditet. 
 

 Investeringstiltak for bygningsmessige tilpasninger 8.2.3

 12. etasje høyblokka – Tilpasninger for lungerehabilitering 
 4. etasje Lavblokk syd-syd – Tilpasninger for øye-poliklinikk 
 SI Lillehammer generelt – Tilpasninger knyttet til fortetting av kontorer pga utflytting fra 4. 

etasje Lavblokk syd-syd 

Divisjon Kode Og Navn Avdeling Kode Og Navn Ansvar Kode Og Navn 1-SIFFER og TEKST

1-SIFFER og 

TEKST1

Regnskap 

2018

Budsjett   

2019

B09 Eiendom og Internservice B0906 Renhold og tekstil 3202 GRH Husøkonom 3 Salgs- og driftsinntekter Andre inntekter 2

Basis 1 978 2 118

4 Varekostnad -63 -181

5 Lønnskostnad -1 533 -1 679

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning -215 -254

7 Annen driftskostnad -4

3202 GRH Husøkonom kostnad -1 810 -2 118

B0908 Avdeling for teknisk drift og vedlikehold3203 GRH Teknisk drift 3 Salgs- og driftsinntekter Andre inntekter 171

Basis 2 025 2 541

4 Varekostnad -27 -32

5 Lønnskostnad -712 -701

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning -1 713 -1 778

7 Annen driftskostnad -27 -30

8 Finansinnt. og kostn., ekstraord. inntekt, kostnader og skatt

3203 GRH Teknisk drift kostnad -2 480 -2 541

B0910 Matforsyning 3204 GRH Matforsyning 3 Salgs- og driftsinntekter Andre inntekter 118 1

Basis 3 124 2 398

4 Varekostnad -731 -728

5 Lønnskostnad -1 725 -1 670

6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning -3

7 Annen driftskostnad -7

3204 GRH Matforsyning kostnad -2 466 -2 399

Basis forbruk 7 127 7 057

Kostnader -6 756 -7 058

Andre inntekter 291 1

B09 Eiendom og Internservice Budsjett   2019

Driftskostnader Granheim -7 058 000      

- kostnader Matforsyning ved flytting til Lillehammer 1 135 000       

Kostnadsreduksjon ved flytting til Lillehammer -5 923 000      
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Investeringskostnader vil bli avklart i byggeprosessen.  
 
 
Merknad fra ordfører Hans Oddvar Høistad, ordfører i Gausdal kommune: 
 
Sluttrapport Granheim 
Arbeidsgruppens rapport slik den foreligger gir et mangelfullt bilde av de økonomiske konsekvenser 
av en flytting av tilbudet som i dag gis innen spesialisert lungerehabilitering ved Granheim. 
 
Rapporten belyser ikke investeringskostnader ved Lillehammer sykehus. Disse må forventes å bli 
betydelige, og vil utløse en dominoeffekt av investeringsbehov som beskrevet i rapporten. Det er også 
foreslått avbøtende tiltak til leie av bassengtrening og trening i alternative utearealer med tilhørende 
transporttjenester som vil generere økte driftskostnader.  
 
Lungerehabilitering skal lokaliseres til Mjøssykehuset når det står ferdig i 2028. Dette betyr at de 
investeringene som gjøres på Lillehammer må avskrives over 8 år. Det må forventes at det vil gi en 
relativt stor negativ innvirkning på Sykehuset Innlandet sitt regnskapsmessige driftsresultat i 
perioden. 
 
Det vil påløpe driftskostnader ved å ha bygningsmassen og utearealer ved Granheim stående ubrukt. 
Et eventuelt salg i framtiden vil føre til at differansen mellom salgssum og avskrivningsgrunnlag må 
føres som tap i helseforetakets regnskap. Rapporten viser til salg av eiendommer i Veldre og Hov, men 
beskriver ikke de økonomiske sidene ved salgene.  
 
Avskrivinger på investeringer ved Lillehammer sykehus og regnskapsmessig nedskriving etter 
eventuelt salg av Granheim vil begrense helseforetakets mulighet til en pålagt drift i balanse og en 
betydelig kapitaloppbygging for å kunne realisere Mjøssykehuset. 
 
Det som er synliggjort av økonomi i rapporten gir en minimal positiv økonomisk gevinst. Det er stor 
sannsynlighet for at denne vil være negativ når en vurderer hele det økonomiske bildet. Spesielt sett i 
lys av at det uansett er snakk om en midlertidig løsning på Lillehammer sykehus. 
 
Det er et stort engasjement i samfunnet rundt de endringer som er foreslått. Det er derfor av stor 
betydning at helheten i det økonomiske bilde blir synliggjort før en avgjørelse blir tatt. Slik rapporten 
foreligger nå gir den ikke et tilstrekkelig grunnlag for å fatte en avgjørelse. Fristen for arbeidsgruppa 
burde derfor vært utsatt slik at gruppa kunne gitt fra seg et mer komplett dokument, som hadde gitt et 
helhetlig bilde av drifts- og investeringskostnader. Det forventes derfor at arbeidsgruppas medlemmer 
får anledning til å komme med sine synspunkter når de vesentlige momentene som mangler foreligger, 
og før beslutning fattes. 
 
Det registreres også en betydelig faglig uenighet mellom undergruppa og medlemmer i arbeidsgruppa 
knyttet til risikobildet i forbindelse med en flytting av Granheim. Denne uenigheten er i alt for liten 
grad reflektert i rapporten, og risiko- og sårbarhetsanalysen som er gjennomført må tillegges større 
vekt før det konkluderes. 
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9. Arbeidsgruppens anbefaling 

Arbeidsgruppens anbefaling tar utgangspunkt i mandatet som er gitt av administrerende direktør 
etter styrets vedtak i styresak 081-2018 «SI mot 2022» - tiltak for å sikre faglig og økonomisk 
bærekraft. 
 
Det er et mål at pasienttilbudet innenfor lungerehabilitering samlokaliseres med somatisk 
virksomhet på sykehuset på Lillehammer senest innen 1. januar 2020. 
 

9.1 Konsekvenser for arealbruk 

Gjennom diskusjoner og tett samarbeid med involverte fagmiljøer har divisjon Eiendom og 
Internservice vurdert hva som er de beste tilgjengelige lokalene for virksomheten i seksjon 
lungerehabilitering. Det er foreslått å frigjøre hele 12. etasje i sykehuset på Lillehammer til 
lungerehabilitering og flytte nåværende aktivitet i 12. etasje til andre lokaler i sykehuset.  
 
Det er viktig at hele virksomheten innenfor lungerehabilitering med døgnplasser og poliklinikk 
fortsetter samlet i felles lokaler. Fagmiljøet beholdes samlet, fagkompetansen kan fleksibelt 
benyttes på tvers mellom innlagte og polikliniske pasienter. 
 
Eiendommen på Granheim i Gausdal har store arealer utendørs og innendørs. Faglig undergruppe 
har i kapittel 5.5 laget et oppsett av rombehov for dagens drift på Granheim. Dette utgjør 1825 m2.. 
Tilgjengelige arealer i 12. etasje i sykehuset på Lillehammer utgjør ca 1500 m2.  Undergruppen viser 
et utkast til hvordan dette arealet kan benyttes til prioriterte formål for virksomheten. Ved å 
prioritere arealer tilsvarende dagens kapasitet for poliklinikk og utredninger, gir det gjenværende 
arealet i 12. etasje på sykehuset på Lillehammer mulighet for etablering av 12 pasientrom. Dette gir 
en reduksjon fra 25 til 12 pasientrom etter flytting til Lillehammer.  
 
Det må sikres god ventilasjon og hensiktsmessig innredning av arealene som er satt av til trening. 
Basseng og egnede friluftsområder vil i en slik løsning i mindre grad være tilgjengelige i kort 
avstand fra pasientrommene. Utfordringen bør søkes løst ved eventuell leie av basseng i nærheten 
samt transport til relevante utearealer i nærheten av sykehuset. Det vil da bli viktig å organisere 
transport og prioritere aktiviteter som er i tråd med den enkelte pasient sitt behov og individuelle 
rehabiliteringsplan. 
 

9.2 Utvikling av pasienttilbudet 

Nasjonale føringer tilsier at mer rehabilitering med fordel kan gis nærmere der folk bor. 
Rehabilitering av lungesykdommer er særskilt nevnt som eksempel på pasientgrupper der mer 
rehabilitering bør skje lokalt. Spesialisert lungerehabilitering skal likevel tilbys i 
spesialisthelsetjenesten ved gitte nøkkeltidspunkter både for vurdering av nødvendig medisinsk 
behandling, intensiv trening og god informasjon om sykdom og livstilstiltak. Døgnopphold for 
utredning og oppstart av intensiv rehabilitering skal være tilgjengelig på rett tidspunkt for de 
pasientene som har behov for dette.  
 
Økt fokus på samarbeid med og veiledning til kommunene er nødvendig for å bidra til å bygge opp 
kompetansen i kommunene og sikre et sømløst tilbud med videreføring av blant annet tilstrekkelig 
fysisk aktivitet, korrekt ernæring og en røykfri tilværelse.  
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Utnyttelse av ny teknologi og digitale plattformer skal tas i bruk i større grad for å gi trygghet til 
pasienten i eget hjem, styrke dialogen med samarbeidspartnere i kommunen og kompensere for 
lange avstander. En videreutvikling av lungerehabiliteringstilbudet i denne retningen vil skje 
uavhengig av hvor tilbudet er lokalisert.  
 

9.3 Konsekvenser og avbøtende tiltak for pasienttilbudet 

Bemanningen ved seksjon lungerehabilitering reduseres i henhold til gjeldende budsjett, uavhengig 
av hvor tilbudet er lokalisert. Ved intensivering av døgnoppholdene, kombinert med tett samarbeid 
med kommunene for oppfølging av den enkelte pasient ved utskrivelse, bør en reduksjon av antall 
4-ukers opphold kunne gjøre det mulig fortsatt å tilby tilstrekkelig antall døgnopphold til 
befolkningen i Innlandet. En reduksjon av døgnplasser fra 25 til 12 vil også frigjøre ressurser til å 
kunne følge pasienter til trening i alternative utearealer og basseng, samt ha økt fokus på 
samarbeid med og veiledning til kommunene ambulant og via digitale plattformer.  
 
Det beskrives økt risiko for infeksjoner ved å samlokalisere lungerehabilitering med øvrig somatisk 
sykehusvirksomhet. Virksomheten vil være samlet i egen etasje og avskjermet fra annen 
akuttvirksomhet i sykehuset. Benyttelse av heis som i mindre grad benyttes av pasienter, vil være 
hensiktsmessig.  
 

9.4 Tettere samarbeid med andre fagmiljøer og divisjoner i Sykehuset Innlandet 

Samlokalisering med somatisk virksomhet i sykehuset på Lillehammer gir fysisk nærhet til 
seksjonens legetjeneste og andre indremedisinske akuttenheter samt øvrige relevante fagmiljøer. 
Medisinske støttefunksjoner har tilhold i samme hus og vil være lett tilgjengelig for behov innenfor 
spesialisert lungerehabilitering. Fysisk nærhet og tilhold i samme hus øker mulighet for og 
bevissthet til faglig samarbeid på tvers av organisatoriske enheter. 
 

9.5 Økonomisk gevinst 

Arbeidsgruppen mener at de økonomiske konsekvensene i liten grad er belyst ved avslutningen av 
gruppens arbeid, dette gjelder særlig behovet for investeringskostnader på sykehuset på 
Lillehammer og drift av eksisterende bygning dersom denne blir stående tom etter flytting av 
tilbudet. Det er derfor vanskelig for arbeidsgruppens medlemmer å vurdere om det er økonomisk 
forsvarlig å anbefale flytting av spesialisert lungerehabilitering fra Granheim til Lillehammer. Det 
vises her til beregninger som skal utføres av divisjon Eiendom og intern service og ettersendes til 
administrerende direktør.  
 
Divisjon Eiendom og internservice har vist en årlig driftsmessig netto besparelse på ca 6 millioner 
kroner. Dette inkluderer reduksjon i tjenester innenfor renhold og tekstil, teknisk og matforsyning. 
Avskrivningskostnader reduseres med ca 2,9 millioner kroner årlig. Tilpasning av nye lokaler for de 
virksomhetene som blir involvert i flytting, vil medføre kostnader. Dette vil bli vurdert av ekstern 
arkitekt, men er ikke avklart på tidspunktet for ferdigstilling av rapporten. Kostnadsoversikten vil 
bli ettersendt til administrerende direktør så snart vurderingen er gjennomført, slik at det blir 
inkludert i beslutningsgrunnlaget fra arbeidsgruppen. 
 
Resultatet for avhending av eiendommen Granheim er vanskelig å forutsi og er beskrevet ut fra 
tidligere erfaringer med avhending av eiendommer i helseforetaket. Arbeidsgruppen har dermed 
ikke oversikt over eventuelle økonomiske konsekvenser ved avhending. 
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9.6 Konklusjon fra arbeidsgruppens leder 

En flytting av pasienttilbudet innenfor spesialisert lungerehabilitering til 12. etasje i sykehuset på 
Lillehammer innebærer færre døgnplasser og redusert tilgjengelighet til basseng og utendørs 
treningsarealer i umiddelbar nærhet. Det bør etableres avbøtende tiltak for å sikre at pasienter 
med behov for rehabilitering i dag- eller døgnopphold, inkludert nødvendige rehabiliteringstiltak 
innendørs og utendørs. 
  
Utviklingen av spesialisert rehabilitering tilsier døgnopphold på nøkkeltidspunkter med intensiv 
oppstart samt tettere oppfølging i overgangen mot kommunene som skal ta større deler av 
rehabiliteringsansvaret fremover. Det kan etableres muligheter for en slik utvikling i 
hensiktsmessige lokaler i sykehuset på Lillehammer. 
 
Flytting av lungerehabiliteringstilbudet til Lillehammer gir muligheter for tettere samarbeid med 
andre fagmiljøer innad i Sykehuset Innlandet, tett oppfølging av pasientene og økt samarbeid med 
kommunene i overgangen fra spesialisert rehabilitering til videre tilbud i nærmiljøet.  
 
Drift av eiendommen Granheim utgjør en betydelig årlig kostnad. Kostnadsberegningene som skal 
gjøres, vil vise hvilke økonomiske konsekvenser flyttingen vil gi for Sykehuset Innlandet, 
medberegnet engangskostnader ved flytte- og tilpasningsutgifter.  
 
Divisjon Habilitering og rehabilitering vil i samarbeid med andre fagmiljøer, herunder Avdeling 
indremedisin og akuttmedisin på Lillehammer som har det medisinskfaglige ansvaret for 
spesialisert lungerehabilitering, fokusere på arbeidet med videreutvikling av 
lungerehabiliteringstilbudet i tråd med sentrale føringer. Divisjonen vil i samarbeid med divisjon 
Eiendom og intern service og divisjon Gjøvik-Lillehammer arbeide bevisst med avbøtende tiltak for 
å redusere risikoområder ved å flytte fra Granheim til sykehuset på Lillehammer. Nødvendige 
tilpasninger av arealene i 12. etasje må være ferdigstilt før seksjon lungerehabilitering kan flyttes 
fra Granheim.  
 
Spesialisert lungerehabilitering skal fremdeles være en områdefunksjon for hele Sykehuset 
Innlandet og organiseres i divisjon Habilitering og rehabilitering.  
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10. Vedlegg 

Arbeidsgruppens rapport har følgende vedlegg: 

10.1 Vedleggene i undergruppens rapport, ref kapittel 5 

Følgende vedlegg oversendes sammen med rapporten 1. juli 2019: 
 
a) Forslag på arealdisponering 12. etg. Lillehammer sykehus (skissen vises i kapittel 6.1) 
b) Risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag på avbøtende tiltak 
c) Seksjonsoverlegens presentasjon om faglige føringer 
d) Innspill fra deler av ansattgruppen i undergruppen 
e) Innspill fra fagråd rehabilitering 
f) Innspill fra fagråd lungemedisin 

 

10.2 Kostnadsmessige vurderinger av nødvendige bygningsmessige tilpasninger på 
sykehuset på Lillehammer fra divisjon Eiendom og intern service 

Dette vedlegget ettersendes etter fristen for levering av arbeidsgruppens rapport 1. juli 2019. 


