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Odda, 26.01.17 

 

HØRINGSUTTALELSE:  

 

Støtt flertallets tilråding – oppretthold Odda sjukehus med akuttfunksjoner! 

 

Vi viser til arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan 2016 – 2019, hvor 11 av 15 
medlemmer av prosjektgruppa stemmer for å beholde akutt, kirurgisk beredskap ved Odda 
sjukehus. Stortinget har spesielt uttalt at hensyn til geografi, værforhold mm i forhold til 
akuttkirurgisk beredskap. 

 

SMB Hardanger vil på det sterkeste oppfordre til at flertallets tilråding følges: Odda sjukehus 
må bestå med akuttfunksjoner. I ROS analysen om Odda kommune kommer en ut med 
høyest alvorlighetsgrad på store trafikkulykker, fare for eksplosjonsulykker og 
naturkatastrofer. Området er preget av å være særlig overrepresentert med hensyn til 
stengte veger. Vi vil også spesielt påpeke at det må tas hensyn til industriens størrelse og 
kompleksitet i Indre Hardanger. Risikoen for uønskede hendelser av et potensielt stort 
omfang er til stede, og vil alltid være det. Den dagen noe dramatisk skjer, må Odda 
sjukehus være rustet til å håndtere situasjonen. Uten akuttkirurgi lever vi farlig.   

 

Det fins svært mange gode grunner for å ivareta tilbudet ved Odda sjukehus. Vi ønsker å 
sitere prosjektgruppeflertallets egen kommentar, som står fjellstøtt: 

«Odda sjukehus skal ha akuttkirurgisk tilbod, akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i 
døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og handtering av 
akutte hendingar. Dette blir grunngitt med lang avstand til næraste traumesenter. 
 
Ein finn det medisinsk uforsvarleg med Odda sjukehus som akuttsjukehus utan akutt kirurgisk 
beredskap. Tilrådinga har bakgrunn i Odda sjukehus sin plass i behandlingskjeda ved akutte 
tilstandar, den aukande turismen i området, den aukande mengda av traumealarmar, og 
opptaksområdets spesielle utfordringar når det gjeld avstandar, klimatiske forhold og 
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transportmogligheiter/innskrenkingar. Det er få om nokon stader det er så store utfordringar 
med geografi, topografi, vêrtilhøve og stengde vegar som i opptaksområde til Odda sjukehus. 
Odda sjukehus blir og brukt ved nokre høver akutte hendingar for delar av Kvinnherad  
kommune som har kort avstand til Odda.» 
 

Odda sjukehus representerer en trygghet for innbyggerne våre, for industrien og 
næringslivet lokalt, og er i tillegg en viktig arbeidsplass. Lokalsykehuset vårt er absolutt 
nødvendig for å opprettholde et livskraftig samfunn. Med de geografiske og værmessige 
elementene vi er prisgitt, har vi aldri noen garanti for at helikoptre eller ambulanser 
kommer seg fram til oss! Som det går frem av prosjektarbeidet er det få om noen sykehus 
som har så krevende utfordringer med manglende flyvær og stengte/rasfarlige veger. Odda 
sjukehus er en livredder i akutte situasjoner – og en trygghet i hverdagen her i Indre 
Hardanger. Det må også legges til grunn at selv om det foreligger ulike prosjekt i nasjonal 
transportplan, er det ingen prosjekt som bidrar til bedret situasjon for opptaksregionen til 
odda sjukehus. Dette, sammen med forventet kraftig økning i nedbørsmengde, er det ingen 
snarlig bedre løsning mot andre sykehus.  

 

 

 

Vennlig hilsen     

 

 

Bernt Chr. Mikkelsen    Harald Grande         Helene Seim 

Styreleder, SMB Hardanger   Tizir           Boliden Odda 

 


