
Til styremedlemmene i Helse Vest 
 
 
 
Akuttkirurgisk virksomhet ved Odda sykehus. 
 
Betraktninger ved avvikling av akuttkirurgisk virksomhet ved Odda sykehus 
 
Odda sykehus er i dag et akuttsykehus med akuttfunksjon.  
Akuttkirurgi omfatter både nødvendige kirurgiske inngrep ved tilstander som ikke er 
akutt livstruende, som for eksempel blindtarmsbetennelse og lårhalsbrudd, og den første 
nødvendige stabiliserende kirurgi ved alvorlige livstruende skader. 
 
Odda er et samfunn med mye tungindustri der risikoen for alvorlige ulykker er tilstede. 
 
Til tross for at befolkningsgrunnlaget til Odda sykehus er stipulert til ca. 11 000 vet vi at 
det øker til omtrent 70 000 om sommeren pga. turister som skal til turistattraksjonen 
Trolltunga. Dette har medført at Odda sykehus har fått betydelig mer å gjøre i 
sommerperioden pga. turister som skader seg.  
I vintersesongen har Røldal skisenter og Seljestadområdet 160 000 turister og 
«hyttefolk» som har et tilbud ved samme sykehus når skadene oppstår.  
Det er tillegg stor gjennomgangstrafikk i Indre Hardanger. 
 
Nasjonal traumeplan legger føringer på at dersom det er mer en 45 minutters 
transporttid til nærmeste traumesenter bør pasienten innom nærmeste akuttsykehus 
med traumefunksjon for vurdering og stabilisering. 
 
Når ulykker inntreffer på en av de store bedriftene i Odda eller i opptaksområdet til 
Odda sykehus og luftambulansen av ulike grunner ikke kan komme, kan en risikere at 
den akutt kritisk skadde pasienten dør fordi den «gylne timen» blir brukt på transport 
av pasient i ambulanse til Haugesund sykehus eller Haukeland universitetssykehus. 
Ambulansetransport av akutt kritisk skadde pasienter er utfordrende grunnet geografi 
og værforhold. 
Den prehospitale tjenesten vil aldri kunne erstatte en akuttkirurgisk virksomhet. 
 
Akuttkirurgisk virksomhet i Odda består av et team på kirurg, anestesilege, anestesisykepleier 
og 2 operasjonssykepleiere. 
Teamet blir kalt inn til traumemotak for å ta i mot og ivareta akutt kritisk skadde pasienter for 
stabilisering før videre transport til høyere behandlingsnivå. Teamet har hjemmevakt etter kl 
15.00 hverdager og hele døgnet i helger og høytider. 
 
Hele teamet eller deler av teamet blir i tillegg kalt inn til akutte operasjoner, bruddbehandling, 
reponering av luksasjoner, fingerskader, større kuttskader, brannskader og innleggelse av 
thorax drenasje, med mer. 
 
Operasjonssykepleier 1 blir kalt inn til skadepoliklinikk når turnuslege trenger assistanse. 
Assistanse gjelder til bl.a. kuttskader, reponering og gipsing av brudd brannskader, øyeskader, 
neseblødning og innleggelse av urinkateter/suprabubiskateter. 
 



Anestesilege og anestesisykepleier blir kalt inn til overvåkingsavdelingen for å bistå 
personalet ved dårlig medisinske pasienter. Anestesilege eller anestesisykepleier følger 
dårlige medisinske pasienter i ambulansen ved overflytting til Haugesund sykehus eller 
Haukeland universitetssykehus. 
 
Vi ønsker her å belyse konsekvensene dersom den akuttkirurgiske virksomhet blir 
avviklet ved Odda sykehus. 

 
• Kirurg er ikke på vakt etter kl 1600 

 
• Det kan ikke være kirurgiske senger ved sykehuset. Dette fører til reduksjon av senger 

og personal på sengepostene. 
Pasienter som blir operert ved Haugesund sykehus eller Haukeland 
universitetssykehus kan ikke overflyttes til Odda sykehus. 
Pasienter med en akuttkirurgisk tilstand kan ikke legges inn ved Odda sykehus. 
(blindtarmbetennelse, galleblærebetennelse osv.) 
 

• Turnusleger som har kirurgisk praksis ved Odda sykehus vil ikke få godkjent praksis. 
Odda sykehus mister da 4 av 8 turnusleger, i verstefall 8, siden det ikke foreligger 
noen plan for videre tilbud sykehuset skal ha videre. Det er pr. i dag turnuslege som 
driv kirurgisk skadepoliklinikk, og de tilkaller kirurg for bistand. 
 

• Kirurgiske skader som i dag kommer inn på skadepoliklinikk kan ikke lenger 
behandles ved Odda sykehus på vakttid. Dette gjelder skader som skal behandles av 
spesialisthelsetjenesten, som f.eks. større kuttskader, bruddskader, luksasjoner, 
brannskader, fingerskader, etseskader, øyeskader, etc. Pasienter med denne type 
skader må reise til Haugesund sykehus for å få behandling. 
 

• Dagens Odda sykehus er en godt tilrettelagt arena for å sikre et godt og framtidsrettet 
spesialisthelsetilbud for Odda, Ullensvang og Jondal kommune. I tillegg 
nabokommuner som har nærmere reisevei til Odda enn Haugesund. Det gjeld deler av 
Etne kommune og Kvinnherad kommune.  
Det er vanskelig å se for seg at en befolkningskonsentrasjon på over 11.000 
innbyggere skal måtte reise 140 km kvar vei for å få utføre spesialisthelsetjeneste 
innenfor enkle kirurgiske inngrep / undersøkelser. Innbyggere fra utkantkommunene 
får desto lengre reisevei.  

 
 

• Anestesisykepleier er ikke på vakt og kan ikke bistå overvåkingsavdelingen ved dårlig 
medisinske pasienter. Anestesisykepleier kan heller ikke følge dårlige medisinske 
pasienter i ambulanse. 
 

• Operasjonssykepleier er ikke på vakt og kan ikke bistå overvåkingsavdelingen ved 
innleggelse av bl. a thoraxdrenasje. 

 
 

• Pasientreiser Helse Fonna bruker en høy andel av budsjettet på transport, men har som 
mål å redusere utgiftene fremover. Befolkningen som er brukere av Odda sykehus 
innenfor kirurgi vil øke betraktelig. Der brukerne har behov for følge, som for 



eksempel barn, pasienter med spesielle behov og eldre. Dette medfører tapt 
arbeidsfortjeneste for pårørende som må følge pasienten og økte transportutgifter.  
Konsekvensene som nevnt ovenfor vil gi samfunnet store utgifter og det vil bli en høy 
belastning på enkelt mennesker. Desentraliser de tjenester en kan og sentraliser det en 
må, bør være målet når en planlegger framtidens helsetjeneste. 
 

• I spesialisthelsetjenesten er det kanskje imidlertid lokalsykehusene som har de beste 
forutsetninger for å ivareta behandling av de pasientgrupper samhandlingsreformen er 
opptatt av. 
 

• Eldre pasienter med sammensatte lidelser har et spesielt behov for en bred vurdering 
når de ankommer akuttmottaket: 
Når en pasient kommer i akuttmottak, så er det ingen merkelapp som sier 
«indremedisin» eller «kirurgi». Det gjelder spesielt eldre med sammensatte lidelser. 
Det kan være noen som kommer inn med en kolsforverring. Men hva var det som 
utløste denne kolsforverringen? Det kan være et hjerteinfarkt, men det kan også være 
en blindtarmbetennelse eller en bukhinnebetennelse. Så kirurger har sin plass i 
vurdering av akutt syke, spesielt når det gjelder de eldre. 
 

• Når det ikke lenger er kirurg på vakt, vil mange indremedisinske pasienter heller ikke 
tas imot lokalt. 
 

• Medisinsk overlege og anestesilege er klare i sin tale. De vil ikke jobbe ved Odda 
sykehus uten kirurg på vakt. 
 

• Ut i fra de utfordringene vi har i Indre Hardanger i forhold til geografi og rasutsatte 
veier vil kritisk skadde pasienter komme inn på sykehuset. Hvem skal stå ansvarlig 
for disse pasientene? 
 

• Er liv mindre verdt i distriktet enn i storbyene? 
 

• Dersom den akuttkirurgiske virksomheten blir avviklet, faller grunnmuren til 
Odda sykehus sammen. Et sykehus uten kirurg på vakt er et vaklende/fallende 
sykehus. 
Hvordan kan da pasienttryggheten bli bedre? 
 

 
 
 
I distriktene er befolkningen prisgitt nærhet til sykehus med kirurgisk og medisinsk 
akuttfunksjon.  
Traumeplanen beskriver krav som sykehusene skal oppfylles for å kunne ta imot 
alvorlig skadde pasienter. Disse kravene består av bl.a. krav til vaktberedskap for 
kirurg, anestesilege og operasjonspersonell samt kompetanse for disse gjennom utvalgte 
kurs. En ny nasjonal ekspertgruppe har utarbeidet en revidert nasjonal traumeplan. 
Gruppen gikk gjennom all tilgjengelig litteratur og oppdaterte alle anbefalinger. 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi fant at nivådelingen og kravene til 
sykehus som skal behandle alvorlig skadde fra 2006 fortsatt holder mål. 
 
Odda sykehus har i dag et forsvarlig og pasientsikkert tilbud til innbyggerne. 



Vi er faktisk så jordnære her ved Odda sykehus at vi vet hva vi kan og ikke kan. 
Er det noe vi er gode på så er det å ta i mot raskt, vurdere for så å overføre til høyere 
behandlingsnivå. For å opprettholde denne kompetansen og kunnskapen er vi avhengig 
av det vi har i dag: Akuttkirurgisk beredskap for vurdering og stabilisering. 
 
 
Vi forventer nå at styret i Helse Vest er sitt ansvar bevisst og stemmer for å 
opprettholde den akuttkirurgiske virksomheten ved Odda sykehus.  
 
Styret oppfordres å se mot Helse Midt sitt styrevedtak om å opprettholde akuttkirurgisk 
beredskap ved alle lokalsykehus i foretaket. 
 
 
Odda 27.03. 2017 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Kari Marie Tjelmeland                                  Tatjana Kramler 
Funksjonsleder                                                     Funksjonsleder 
Overvåkingsavdeling, Akuttmottak                           Medisinsk sengepost 
Kir sengepost                                                             Dialyse/Fødeenhet 
Merkantil                                                                                
 
Britt Elin O. Lutro                                               Jorunn Sekse Funksjonsleder  
Funksjonsleder                                                           Funksjonsleder 
Operasjon/anestesi avd.                                             Terapienhet 
 Poliklinikk                                                                           
 
                                                    
 
 


