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VEDR. FORSLAG OM NEDLEGGING AV AKKUTTKIRURGIEN VED ODDA
SJUKEHUS
FFO Odda /Ullensvang er en organisasjon som har 680 medlemmer under sin
paraply
Det er med stor uro vi ser at vi atter en gang må kjempe for å beholde
akuttkirurgien ved Odda sjukehus.
Hvordan kan fire prosjektledere , leder i Helse Vest og leder i Helse Fonna
overprøve et flertall i prosjektgruppa, hvordan vil de forsvare det ansvaret det er å
komme med uriktig opplysninger i en rapport som er så avgjørende for et helt
lokalsamfunn.
Ved å legge ned akuttkirurgien blir tryggheten for innbyggerne Odda regionen
svekket. Når en snakker om akuttkirurgi så skal hjelpen være der umiddelbart og
ikke om to dager/døgn. Er det haste inngrep som må til, da er 2,5, timer i ambulanse
for langt å kjøre. Vi har mange eksempler på at akuttkirurgien har reddet liv.
FFO Odda/ Ullensvang støtter ordfører Roald Aga Haug i alle de uttalelser han har
gitt. Det er mange eksempler og bevis på at akuttkirurgien ved Odda sykehus har
reddet liv.
Det er viktig at akuttkirurgien blir opprettholdt, dette også med tanke på at det er langt
til nærmeste traumesenter. FFO viser til Nasjonal traumeplan sin sterke tilråding om
transport til nærmeste akuttsjukehus med traumefunksjon.
Odda er en by med utfordringer, med flere industri arbeidsplasser, Trolltunga med
de utfordringer som det innebærer, og vinterturismen på fjellet. Det er mange
eksempler på at akuttkirurgien har reddet mange liv og farlige situasjoner.

FFO mener at å sende pasienter med f.eks brudd, eller større ulykker i ambulanse
i 2.5 timer til Haugesund for operasjon, for så å bli returnert til Odda sykehus like
etter konsultasjon, er en dårlig løsning, også slitsomt for pasienten.
Ofte når pasientene blir sendt til Haugesund blir en liggende på gangen. Noe som er
lite verdig for en pasient
Slik skal vi ikke ha det i Helse Norge
Det er ikke så veldig mange år siden det blei foretatt flere operasjoner , også store
operasjoner ved Odda sykehus . Hvorfor ikke utnytte den ressursen og kapasiteten
som er ved sykehuset her..
.
FFO Odda/Ullensvang ber om at ledelsen i Helse Fonna er sitt ansvar bevisst og lar
akuttkirurgien være slik den er i dag, eller eks. videre utvikle denne.
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