20.02.16

Regionalt brukerutvalg i Helse Vest sitt høringssvar til «Rapport frå prosjektet
for Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan»

Regionalt brukerutvalg er fornøyd med at det legges vekt på å styrke samarbeidskulturen i
tilrådningen, både innad i helseforetaket og med kommunene. Dette er viktig for å skape
helhetlige gode helsetjenester for befolkningen i Hardangerregionen.
Det er ett punkt i rapporten der det er uenighet i tilrådingene for Odda sykehus, da hvorvidt
sykehuset skal ha akuttkirurgi eller ikke. Regionalt brukerutvalg ser at dette er et vanskelig
tema for befolkningen i regionen der verdier som trygghet, tilhørighet og autonomi står mot
anbefalingene som er nedfelt i Nasjonal helse- og sykehusplan.

RBU vet at det er viktig med mengdetrening for å opprettholde kvalitet på kirurgiske
tjenester og at kirurgi på nærmeste sted dermed ikke nødvendigvis redder flere liv enn
sentralisert akuttkirurgi. Det er flere steder i Norge hvor ulike ordninger med sentralisert
akuttsykehus fungerer godt. Rapporten legger frem at både inngrep gjort på stedet og
utfordringer med lang reisevei kan medføre økt skade- og dødsfallrisiko. Men det kan ikke
vises til dokumentasjon som støtter verken for det ene eller det andre.
Samtidig ser vi at de geografiske og værmessige forholdene i Odda er krevende. Såpass
krevende at de vil kunne påvirke responstiden til de prehospitale tjenestene. Forutsigbarhet
og trygghet hos befolkningen i forhold til fremkommelighet og dermed tilgjengelig
ambulanse/ luftambulanse påvirkes betraktelig når ekstreme værforhold slår til.
Både sommer som vinter tiltrekkes Hardanger-regionen av et stort antall turister og
hyttefolk som gjennom sine aktiviteter utgjør en betydelig ekstrautfordring i forhold til
behovet for akuttkirurgi. I tillegg har Odda og regionen rundt mange industriarbeidsplasser
der nærheten til akuttkirurgiske tjenester kan være avgjørende for å redde liv når ulykker
skjer.

Pasienter og pårørende i området, sammen med engasjerte brukerrepresentanter, er
tydelige på at et akuttkirurgisk tilbud er viktig for å opprettholde en opplevelse av trygghet i
befolkningen. Derfor støtter regionalt brukerutvalg tilrådningen fra flertallet av
medlemmene i prosjektgruppen om å beholde akuttkirurgien ved Odda sykehus.
Dersom Helse Vest går for tilråding for å beholde akuttkirurgien, mener RBU det er svært
viktig å ha gode hospiterings- og rotasjonsordninger for å opprettholde tilstrekkelig
mengdetrening på akuttkirurgi.
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