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Viser til styrevedtaket i Helse Fonna 24.11 der Odda sjukehus vil få redusert sin drift i 2018. Dette finner vi
oss ikke i! Sjukehuset er allerede skåret ned til beinet og ytterligere kutt vil få store konsekvenser for den
videre driften av sjukehuset. Å redusere antall sengeplasser ved Odda sjukehus, fører IKKE til at man får
opprettholdt kompetansen, men det fører til at man får problemer med nyrekruttering av kompetente fagfolk!
29.06.17 vedtok et samla storting at akuttkirurgisk beredskap skulle opprettholdes, og dette ble også
poengtert på styremøtet, ‐ ledet av nestleder Bjorland. Det Bjorland så elegant valgte å overse i direktivene
fra Stortinget, er siste del av retningslinjene som Stortinget ga helseforetaket, nemlig:
«Tilbudet ved Odda sjukehus skal være framtidsrettet og videreutvikles i samsvar med nasjonal helse‐ og

sykehusplan, være forsvarlig, forutsigbart og ivareta tryggheten, og er en viktig del av beredskapen for

befolkningen.»

…og videre « Sykehuset skal gjennomføre kompetansehevende tiltak.»

Vi kan ikke se at helseforetaket ivaretar denne viktige delen av dokumentet fra det samlede Stortinget for 5

måneder siden, og ber Helse Vest reversere de foreslåtte reduksjonene ved Odda sjukehus!

Om Helse Vest går inn i den nasjonale helseplanen står det klart og tydelig:  «Alle helseføretak skal
utarbeide utviklingsplanar som skal gje ei framstilling av korleis ein kan skape pasienten si helseteneste
gjennom god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av ressursar.»
 
Hvordan harmonerer Helse Fonna sitt vedtak med de klare føringene som ligger i veiledningen for
utviklingsplanen til helseforetakene?
 
God bruk av ressurser burde være opplagt, ‐ når pasienter ligger i korridorene på Haugesund sjukehus og
Odda sjukehus har ledig kapasitet finner vi det merkelig at man ikke samkjører dette og benytter de faktiske
ressursene helseforetaket har! Det kan IKKE være «god butikk» å transportere pasienter fra Odda til
Haugesund, fremfor å videreutvikle sjukehuset slik vedtaket fra Stortinget sier så krystallklart!  
 
Vi forventer nå at Helse Vest ser på samarbeidsrutiner som ligger i Utviklingsplanen, ‐
«Planen skal utarbeidast i tråd med rettleiaren frå Helse‐ og omsorgsdepartementet og arbeidet skal skje i
tett dialog med kommunar, pasientar, fagmiljø, medarbeidarar og andre aktuelle aktørar.»
‐ og vi finner det betenkelig at styremøtet enstemmig vedtok at am.dir Klausen skulle få fullmakt «til å gjere
endringar om rammevilkåra frå Helse Vest RHF blir endra» og « gjere justeringar/endringar innanfor ramma
av det vedtekne budsjettet.»
 
Hvordan harmonerer dette med «tett dialog» med alle parter som berøres av helseplanen? Jfr. Punktet
ovenfor!
 
Vi forventer at Helse Vest på sitt styremøte 14. desember, forholder seg til utviklingsplanens formuleringer:
…» skape pasienten si helseteneste gjennom god og framtidsretta pasientbehandling og god bruk av
ressursar.»  ‐ og styrker Odda sjukehus fremfor å svekke det i 2018.
 
Marion Dagestad            Lofthus
Audun Kvalnes                Espe
Joan Arne Mæland         Espe



Pia Nymo Kleppe            Tyssedal
Tormod Iversen               Odda
Solveig Haga                     Odda
Nils Selmer Draugsvoll    Husnes
Leif Idar Matre                 Skånevik
Torbjørn Åsheim              Skånevik
 
 
 


