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Viser til prosjektrapport om dette, og finner det i første omgang som særdeles merkelig at man henstiller til
nedleggelse av nevnte avdeling, når 11 mot 4 representantene stiller seg kritiske til nedleggelse. Hvor er de
demokratiske kjørereglene i denne prosessen? 
 
Jeg stiller meg også undrende til om vi som sokner til sjukehuset i det hele tatt har noen stemme i denne
høyringen, når man allerede i kommiteen går imot flertallet!
 
Konsekvensene av nedleggelsen er i mine øyne krystallklar: 
 
1. Vi som bor i regionen som sokner til sjukehuset vil få et markant dårligere tilbud.
 
2. De ansatte ved sjukehuset får, ved en nedleggelse av akuttkirurgusk avdeling, et mindre fagfelt å spille på
lag med, ‐ noe som igjen kan føre til at det blir mindre atraktivt å søke seg til sjukehuset når man trenger
nytt personell. ‐ dermed kan vi om bare få år få en ny situasjon der vi ikke får bemannet de gjenværende
avdelingene ‐ og nedleggelsespøkelset henger nok en gang over oss! 
 
3. Fastlegene i distriktet får færre spesialiserte fagpersoner å diskutere videre behandling av sine pasienter
med.
 
4. Infrastruktur, ekstremvær og rasfare er en trussel for dem som bor i regionen, dersom det står om livet, og
en akuttkirurgisk avdeling vil kunne være avgjørende i akutte situasjoner
 
5. Med økende tilstrømning av turister som ikke kjenner sine egen begrensninger iforhold til form, påkledsel
og utholdenhet, øker faren for ulykker i fjellet, og en akuttkirurgisk avdeling ved sjukehuset kan være
avgjørende for deres liv og helse.
 
Min konklusjon er at vi trenger alle de avdelingene som er ved sjukehuset i dag for at driften skal være
forsvarlig i fremtiden.
 
Mvh Marion Dagestad


