Uttalelse fra Formannskapet i Orkdal Kommune til St Olavs Hospital HF
På bakgrunn av arbeidet som nå foregår i St Olavs Hospital angående funksjonsfordeling mellom
sykehuset på Øya og i Orkdal, ønsker Formannskapet i Orkdal Kommune å komme med en uttalelse.
Sykehuset i Orkdal har lang historie som institusjon i kommunen. Sykehuset som ble bygget på
dugnad av Orkdal sanitetsforening i 1908 har representert trygghet for befolkningen i Orkdal i over
100 år. Sykehuset er en av kommunens største arbeidsplasser.
Som i samfunnet ellers stilles det også i helsetjenestene stadige krav til effektivisering. For å kunne
imøtekomme kravet om mer behandling innenfor de gjeldene rammene har vi forståelse for at
behandlingen på Orkdal, i likhet med på Øya, dreies fra innleggelse i sykehus mot mer poliklinisk
behandling der hvor det er mulig. Gjennom mer poliklinisk virksomhet både innenfor eksisterende
poliklinikktilbud og nye tilbud vil dette, slik Formannskapet ser det, føre til økt tilgang til spesialister i
Orkdal. Dette vil bidra til et bedre helsetjenestetilbud, ikke bare for innbyggerne Orkdal Kommune,
men for hele Orkdalsregionen.
Vi har forstått at det er ønske om å drive mer planlagt virksomhet på Orkdal sykehus og at ø-hjelpsinnleggelser i større grad sendes til sykehuset på Øya. Det som er vår største bekymring knyttet til
dette er at for å tilfredsstille dagens standard til fasiliteter vil etablering av enkeltrom og mer planlagt
virksomhet føre til lavere bemanningsnorm og dermed ville kunne gå utover antall arbeidsplasser
ved sykehuset.
Formannskapet i Orkdal kommune forventer at St Olavs Hospital tar hensyn til dette i prosessen slik
at reduksjonen av antall arbeidsplasser på sykehuset i Orkdal begrenses.
Formannskapet ser positivt på den pågående utredningen St Olavs Hospital har sammen med
kommunene i Orkdalsregionen knyttet til felles enhet for mottaks- og legevaktsfunksjon, KAD og
Obs-senger. Dette vil bidra til å sikre døgnkontinuerlig tilbud for øyeblikkelig hjelp for hele
Orkdalsregionen. Det har vært knyttet stor bekymring rundt eventuell sommerstenging av sykehuset
og vi ser at samdrift av disse funksjonene vil bidra til at sykehuset også må holdes åpent om
sommeren.
Orkdal kommune forventer at sykehuset i Orkdal fortsatt vil ha et heldøgns tilbud for øyeblikkelig
hjelp innenfor områdene medisin, kirurgi og ortopedi.
Formannskapet i Orkdal tar det som en forutsetning at St Olavs Hospital stiller med de nødvendige
investeringsmidlene for at sykehuset i Orkdal skal tilfredsstille kravene til et moderne sykehus slik at
befolkningen i Orkdal og i regionene for øvrig har nærhet til kvalitativt gode tjenester.

