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Argument om at generell kirurg er en utdøende rase og ikke finnes i fremtiden, er IKKE 
riktig. 
Utdanningen generell kirurg, står på utanningsløpet for leger fram til 2022.  

Flere og flere leger tar denne utdanningen i dag, og disse vil i fremtiden være på 

arbeidsmarkedet i flere tiår framover. 
 
Det er allerede startet et arbeid i Legeforeningen for å evt. skifte denne ut med en ny, men 

lignende utdanning, eller å fortsette med den som allerede er i bruk. 

Det har blant annet kommet noen forslag om akutt kirurg. Dette vil i hovedsak være en 
generell kirurg, men som i tilleg er spesialisert i mer retning akutt kirurgi. 
 
At dette brukes som argument for å fjerne akuttkirurgien mange steder, blir derfor helt feil. 
Argumenter som brukes tilstrekkelig nok ganger, blir ofte en sannhet. 
 
Det samme gjelder mangel på kvalitet og kompetanse på lokalsjukehus. Dette viser flere 
rapporter og forskning ikke er riktig. 
Små sjukehus er like gode som store. 

Små lokalsjukehus driver like billig og produserer like gode helsetjenester som de store på 
de tjenester de ivaretar. Sentralisering av sjukehus og nedleggelse av mindre 
lokalsjukehus, kan ikke begrunnes hverken faglig eller økonomisk. 
 
Den norske kirurgiforening sitter med "bremsen" her. De ønsker i hovedsak å videreutvikle 

grenspesialistene og få staten til å bevilge penger til dette. Mange av disse kirurgene i 

denne foreningen har makt. Og flere av disse blir brukt i rådgivergruppene for våre 

sentrale politikere. På denne måten bidrar de til utviklingen av helsepolitikken i landet. 
 
Prosjekter nedsatt av helseforetakene gjenspeiler mangel på rett dokumentasjon,  
mange tallfeil, manglende konsekvensanalyse og tiltak. 
Rådgivere til direktører sitter i styrene både i det lokale foretaket og de regionale. Etter 

regelverk for styresammensetning, er ikke dette lov. Og mangel på kunnskap til 
styremedlemmene er stor. Dette er alvorlig. 
Demokratiske uttalelser blir ikke hørt eller tatt hensyn til. 
 
Nasjonal traumeplan er ny og vedtatt i alle regionale helseforetak. 
Den sier mye om kompetansekrav hos helsepersonell i Traumeteam, transport og tid til 
traumesenter. 
I helse Vest har alle sjukehus utenom Lærdal og Nordfjoreid traumefunksjon. De er  
definert som akutt sjukehus og lokalsjukehus med akuttberedskap og traumefunksjon. 



Haukeland er traumesenteret. 
 
Alle disse Sjukehusene har ansatte med traumekurs, driver traumetrening og trener på 

nødkirurgi på gris. Alle har eget traumeutvalg på hvert sjukehus og alle er med 
itraumenettverket i Helse Vest. Alle har de samme kriterier for innkalling av Traumeteam, 
nedsatt av nasjonalt kompetansesenter. 
 
Planen sier at om der er mer enn 45 min til traumesenter, skal pasienten transporteres til 
nærmeste sjukehus med traumefunksjon. 

For regionen rundt Odda og indre Hardanger vil det alltid være mer enn 45 min til 

Haukeland som er vårt Traumesenter. Også med luftambulanse. Noen pasienter blir 

hentet av luftambulansen direkte på skadested, om dette er mulig og det finnes kriterier for 
dette. 
Som lokalsjukehus har vi alltid hatt føringer for hvilke pasienter som skal transporteres 

videre, etter behandling og stabilisering. Slik har det alltid vært og vil alltid være i 
fremtiden, 
Av erfaring vil jeg si at ca. 80% av alle traumepasienter vi får til Odda sjukehus, klarer vi å 

ivareta på eget sjukehus. 
 
Prosjekt Odda sjukehus legger opp til at der ikke skal være faste kirurger ansatt i Odda, 

men ambulerende leger fra Haugesund. Til tross for at det har vært veldig vanskelig å få 

en ambulerende virksomhet til i de16 årene vi har vært i foretaket. 
 
Definisjon av hva akuttkirurgi egentlig er, er også mangelfull. 

Er det de 2-3 pasientene i året vi må få på operasjonsbordet innen en time, eller snakker vi 

også om alle kirurgiske pasienter vi får innlagt som øyeblikkelig hjelp hver dag ? 
 
Der finnes ingen plan for alternativ beredskap, etter at akuttkirurgien er tatt bort. Det 
snakkes om stabilisering og skade poliklinikk, men ikke av hvem og hvordan ? 
 
Kirurgiske turnusleger vil miste sin turnusteneste i Odda. 
Her kan det opplyses at det til nå er kommet over 400 søkere til turnusteneste og 

sommerjobb i 2017. Odda sjukehus er blitt et populært sjukehus og ha praksis og 

turnusteneste på. Og det er mangel på turnusplasser generelt i hele landet. 
 
Hvordan skal en løse transport utfordringene, og hva om det ikke er flyvær, eller veiene er 
stengt for ras ? 
Hva vil det koste å ikke bevare akuttkirurgien ved Odda sjukehus ? 
 
Prosjektplanen er også helt uten konsekvensanalyse. 



ROS analysene i alle kommunene i nedslagsfeltet scorer rødt på store trafikkulykker, 
kjemiske ulykker, naturkatastrofer, ras og flomutsatte veier samt industriulykker. Spesielt i 
Odda kommune. 
Dette er det absolutt ikke tatt hensyn til. 
I alle statlige eller kommunale rapporter, som vil ha store konsekvenser, er det 
retningslinjer for hvordan en ROS analyse skal lages. Den skal ha stor involvering , den 
skal sin noe om konsekvens for enkeltpersoner, næringsliv, kommune, fylkeskommune og 

stat. Det er anbefalt å bruke minst et halvt år. 
 
Denne prosjekt rapporten som AD i Helse Fonna står som prosjekt eier til, er veldig 

mangelfull. Den kan derfor ikke sees på som seriøs. 
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