
Bevar akuttfunksjon og akuttkirurgi ved Odda og Stord sykehus 
 

Hordaland SV er sterkt bekymret over helseministeren sitt forslag om å legge ned 

akuttberedskapen med akuttkirurgi ved Odda og Stord sykehus. 

 

Et sykehus uten akuttfunksjon innenfor kirurgi er som et brannvesen uten tilgang på vann og 

vil gi et kraftig redusert helsetilbud i distriktet i Hordaland. 

 

Befolkningsgrunnlaget som et kriterium er bare et av flere kriterier som må vektlegges for 

hvilke funksjoner et lokalsykehus må ha. 

 

De generelle argumentene for å beholde akuttberedskapen ved flere av de lokale sykehusene 

er at alle har rett på et likeverdig helsetilbud uavhengig av bosted og postadresse. 

 

Norge vil i fremtiden ha behov for all den kapasiteten disse sykehusene kan bidra med. De 

store sykehusene har ikke kapasitet til å overta verken akuttfunksjonene eller totalvolumet fra 

de mindre sykehusene. Dette gjelder både faglig og økonomisk. 

 

I tillegg er det noen helt spesifikke årsaker knyttet opp til at Odda og Stord sykehus fremdeles 

må bestå med fullverdige akuttfunksjoner til innbyggerne: 

 

Odda er et samfunn med mye tungindustri der risikoen for alvorlige ulykker er tilstede. Til 

tross for relativt kort transportvei til Haugesund er det en realitet at de prehospitale tjenestene 

ikke er tilstrekkelig utbygd.  

 

Transport med ambulanse og helikopter har sine begrensninger grunnet både geografi og 

værforhold. 

 

Veier blir jevnlig stengt av både ras og flom. Helikopter har sin begrensning i dårlig vær og 

det er ikke uvanlig at de er opptatt i andre oppdrag. 

 

Dette har konsekvensen at Odda med omland er helt isolert og må klare seg med de lokale 

ressurser de har. 

 

Til tross for at befolkningsgrunnlaget til Odda sykehus er stipulert til ca 12 000 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 skisenteret i Håradalen og Seljestadområdet 160 000 turister som har et 

tilbud ved samme sykehus når skadene oppstår. 

 

Stord har et befolkningsgrunnlag på 49 000 og er i sterk vekst. Om få år regner man med at 

det vil være 60 000. Stord er knappe 10 000 under det tallet som er anbefalt for å opprettholde 

akuttfunksjonen med akuttkirurgi. Den største arbeidsplassen er Kværner som er helt 

avhengig av akuttkirurgi. 

 

I tillegg har Stord stor gjennomgangstrafikk der det i fremtiden er planlagt en formidabel 

trafikkøkning grunnet firefelts E-39. 15 000 - 16 000 biler passerer i døgnet per dags dato. 



Den har to av landets mest ulykkesutsatte steder i en rangering av ti plasser. Stord har også 

flyplass som har behov for nærhet til akuttkirurgi. 

 

Stord kan med enkle grep fra Helse Fonna få tildelt funksjoner som bidrar til god 

pasientbehandling og øke nedslagsfeltet sitt samtidig som man bevarer akuttkirurgien. 

Helse Bergen har klart dette med Voss med suksess. 

 

Hordaland SV krever at Stortinget og helseministeren skrinlegger planene og opprettholder 

Odda- og Stord sykehus med akuttfunksjoner og akuttkirurgi. 

 

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet i Hordaland SV 2016 

 


