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Prosjektet for Odda sjukehus i lys av føringane i Nasjonal 
helse- og sjukehusplan 

Mandat for arbeidsgruppe 
Samarbeid kommunar og Helse Fonna - somatikk, psykisk helsevern og 
rusbehandling 

Arbeidsgruppa skal sjå nærare på samarbeid mellom kommunane Jondal, Ullensvang og Odda og 
Helse Fonna  innan somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.  
 
Arbeidsgruppa skal legge til grunn prosjektdirektivet og det utvida mandatet for prosjektet for Odda 
sjukehus. Arbeidsgruppa skal legge til grunn analysane som blir gjennomført i prosjektet, og vurdere 
modellar for tilbodet til dei store  pasientgruppene.  
 
Arbeidet skal vere nytenkande og medverke til å utvikle eit framtidsretta og trygt tenestetilbod for 
befolkninga i Odda sjukehus sitt opptaksområde. Endra oppgåvedeling mellom nivåa og kva 
pasientretta aktivitet som kan bli organisert ved sjukehuset for pasientgruppene med størst behov 
for lokale tenester, skal vurderast i eit samhandlingsperspektiv. Arbeidet skal ta omsyn til effektiv 
ressursutnytting, innanfor helseføretaket sine økonomiske rammer. 

Oppgåver for arbeidsgruppa  
 
• Vurdere utviklingsmoglegheiter og synergiar innan legevaktssamarbeid og drift av dei 

kommunale KAD-sengene i Odda. 
 

• Arbeidet skal bygge på analyser av pasientgrunnlag og storbrukarar i området til Odda sjukehus, 
utført for prosjektet for Odda sjukehus. Analysane blir stilt til disposisjon for arbeidsgruppa straks 
dei er ferdigstilte, etter planen innan utgangen av september. 

• Drøfte moglegheiter for å utnytte KAD-sengene betre og kome med forslag til vidare driftsform. 
 

• Vurdere lokalisering av interkommunal legevakt og eventuelt legesenter ved Odda sjukehus eller 
sjukeheimen i Odda og kome med forslag til vidare driftsform.  
 

• Det må for begge områda vurderast konsekvensar for sjukehusdrift, andre leietakarar, tilgang for 
pasientar, tilgang for ambulanse og løysningar for parkering. Vurderingane må grunngjevast med 
bakgrunn i gjeldande Lov og forskrift, nasjonale og regionale føringar som samhandlingsreforma, 
akuttmeldinga, nasjonal helse- og sjukehusplan og utgreiingar som følgje av denne. 
 

• Samarbeid om pasientbehandling i kommune og helseføretak innan somatiske helsetenester, 
psykisk helsevern og rus vektleggjast i arbeidet. Sjå på korleis ein kan betre tenestene, inkludert 
akuttenestene, for menneske med psykiske lidingar og rusproblem i Odda, Jondal og Ullensvang 
for å sikre pasientane betre tilpassa og meir heilskapleg tilbod lokalt. Samarbeid mellom 
kommunar og helseføretak og mellom somatikk og psykisk helsevern er vesentleg i denne 
samanheng. Endringsarbeid ved Folgefonn DPS, jf. styresak 88/15 til styret i Helse Fonna, skal tas 
omsyn til. 
 

• Arbeidsgruppa må vurdere ulike modellar for tilbodet, med og utan vidareføring av akuttilbodet 
ved Odda sjukehus.  
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• I vurderingane skal omsynet til pasienten stå i sentrum. Pasienttryggleik, arbeidsmiljø, kvalitet og 

kompetanse må ivaretakast i endeleg forslag frå arbeidsgruppa. Inkludert i dette er å vurdere 
tiltak for kompetanseutvikling og rekruttering for å sikre rett tilgang til ulik kompetanse ved Odda 
sjukehus, knytt til dei pasienttilboda som arbeidsgruppa tilrår (t.d. gjensidige hospiterings- og 
rotasjons-ordningar, tilrettelegging for vidareutdanning, oppgåvedeling («jobbgliding») og sjå på 
forholdet mellom breidde- og spisskompetanse). 

 
Oppdraga til dei ulike arbeidsgruppene heng saman og er til ein viss grad overlappande. 
Arbeidsgruppene må derfor ha kontakt undervegs i arbeidet for å gjere avklaringar. 

Samansetting av arbeidsgruppa 
 
Arbeidsgruppa har følgjande deltakarar: 
 
Rolle Namn Representerer 
Leiar Ingunn Olin Haugen Helse Fonna /Odda sjukehus 
Deltakar Hege Røssland Helse Fonna /klinikk for psykisk helsevern 
Deltakar Hans Burchardt Helse Fonna/ Odda sjukehus 
Deltakar Synnøva Sæbø  Odda kommune 
Deltakar Marit Dagestad Odda kommune  
Deltakar Torbjørn Reisæter Ullensvang herad 
Deltakar Stig Hope Ullensvang herad 
Deltakar  Jondal kommune 
Deltakar  Kvinnherad kommune 
Deltakar Arvid Storgjerde Tillitsvalt 
Deltakar Bjørg Hovland Børve 

Åse Marit Jørgensen 
Verneombod 

Framdriftsplan og leveranse 
 
Arbeidsgruppa starter arbeidet i september og avleverer tilråding til prosjektgruppa i midten av 
november.  
 
Arbeidsgruppeleiar står for rapportering til prosjektgruppa. Deltakarane må bidra aktivt og sette av 
tid i prosjektperioden. 
 
Aktivitet Tidsfrist 
Oppstartsmøte Primo september 
Statusrapport frå arbeidsgruppeleiar til 
prosjektgruppa 

Til prosjektgruppemøte 21. september 

Overlevering av skriftleg tilråding til 
prosjektgruppa. Grunngjevinga og resonnementet 
som ligg til grunn for tilrådingane, må gå fram av 
dokumentet. 

10. november til sekretariatet 
Til behandling i prosjektgruppemøte 16. nov 
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