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Sykehuset Innlandet står i fare for å miste tilbud om lungerehabilitering på grunn av mangel på 

lungeleger. Granheim Lungerehabilitering i Divisjon Hab-Rehab har siden 2016 hatt en avtale med 

Divisjon Gjøvik-Lillehammer om levering av legetjenester. Avtalen kom i gang ved at divisjon Hab-

Rehab overførte sine legehjemler med lønn/budsjett til divisjon Gjøvik-Lillehammer. Grunnet 

nedbemanning på medisinsk avdeling på Lillehammer, har ikke Lillehammer hatt mulighet til å 

opprettholde legetjenester til Granheim slik som avtalt. Avtalen ble sagt opp i februar i år, og 

opphører i august. Granheim må nå rekruttere egne leger. Man har ikke lykkes med dette, og 

situasjonen oppleves som veldig usikker for de ansatte. Det haster å få på plass en løsning - tilbudet 

er kritisk i dag! 

 

Granheim lungesykehus har et bredt, tverrfaglig tilbud om kompleks og spesialisert 

lungerehabilitering. Både for inneliggende og polikliniske pasienter, samt en stor poliklinikk for SIHF. 

Det anbefales at det tilbys lungerehabilitering i alle stadier av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 

og andre lungediagnoser, inkludert palliativ behandling. Granheim dekker et stort behov for 

utredning og diagnostisering av ulike lungesykdommer som i svært stor grad påvirkes av dagens 

manglende legedekning. Det gjelder både ved polikliniske vurderinger og utredningsopphold. Det 

finnes kun ett tilsvarende tilbud i Sør-Norge, og det er ved LHL Gardermoen.  

 

På Granheim jobber det høykompetent helsepersonell med spesial- eller spesialistkompetanse, og 

med mye erfaring etter mange års arbeid med pasientgruppen. Vi tillitsvalgte er svært bekymret for 

belastningen usikkerheten om videre tilbud utgjør for de ansatte, noe vi får jevnlige tilbakemeldinger 

om. Vi er svært bekymret for at dette fører til at man mister kritisk kompetanse. Behovet for 

lungerehabilitering er økende, spesielt grunnet pandemien. Videre drift på Granheim er svært viktig 

for å beholde kompetanse i SI innenfor lungerehabilitering!  

 

Legemangelen på Granheim har allerede ført til fristbrudd og gjort at man må kjøpe tjenester av 

andre helseforetak og private aktører. Ved bruk av private tjenester trekkes både penger og verdifull 

kompetanse ut av det offentlige. Dette vil være en stor utgiftspost for Sykehuset Innlandet. 

 

Vi mener at Sykehuset Innlandet har et ansvar for å sørge for videre drift på Granheim. Viser også til 

Stortingsvedtak 809 – «Stortinget ber regjeringen sørge for at tilbudet på Granheim lungesykehus 

som et minimum opprettholdes på samme nivå som i dag, inntil den bebudede evalueringen av 

behovet for rehabilitering og behandling for lungesyke i regionen er ferdig.»  
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