
 

 

Saksframlegg 

Styre Sørlandet sykehus HF   

Møtedato 23.02.2017   

Sak nr 013-2017 Sakstype Beslutningssak 

Sakstittel Akuttfunksjoner i Flekkefjord 
 
 
Administrerende direktør har etter en samlet vurdering, basert på planer, rapporter, styrevedtak, 
foretaksmøter, høringsinnspill og ekstern kvalitetssikring kommet frem til et forslag for sykehuset i 
Flekkefjords (SSF) funksjoner for fremtiden, med særlig vekt på de samlede akuttfunksjoner. Det fremgår av 
protokoll fra foretaksmøte 8. juni 2016 at arbeidet med avklaring av akuttfunksjoner skal være gjennomført 
innen 1. april 2017. 
  
Administrerende direktør legger frem et forslag for Flekkefjord sykehus som i fremtiden vil øke aktiviteten, 
styrke kompetanse og utvikle pasienttilbudet. Det vil bidra til å ivareta og sikre Listers befolkning god kvalitet, 
pasientsikkerhet og tilgjengelighet. Forlaget er i tråd med både samhandlingsperspektiv og nettverk i sykehus, 
som vektlegges i Nasjonal helse- og sykehusplan. 
  
Administrerende direktørs anbefaling baseres på et mest mulig oppdatert beslutningsgrunnlag. 
  
Oppfølging av arbeidet med SSFs funksjoner i SSHF i et fremtidig perspektiv vil inngå i arbeidet med revidering 
av strategiarbeid 2018-2020 samt oppdatering av Utviklingsplan 2030. 
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Forslag til vedtak 
1. SSF videreføres som akuttsykehus. 
2. SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesi i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk 

vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Dette kan skje ved å utnytte ressurser i 
helseforetaket som helhet. 

3. SSF skal ha mottak og behandling av pasienter med hjerneslag, gynekologi, fødeavdeling med 
beredskap for keisersnitt, laboratorier og radiologi. 

4. SSF skal ta imot planlagte og alle øyeblikkelig hjelpspasienter innen ortopedi 
5. SSF skal utføre planlagte dagkirurgiske inngrep som ikke trenger overvåkning lenger enn til kl. 1800 på 

hverdager. 
6. Alle kirurgiske øyeblikkelig hjelp pasienter henvises til Kristiansand. Pasientene sendes direkte til 

Kristiansand eller Stavanger dersom de ikke kan håndteres av legevakten. 
7. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm (medisinsk index AMK) sendes Kristiansand eller 

Stavanger avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo universitetssykehus avhengig av 
alvorlighetsgrad. 

8. Pasienter som er utsatt for en akutt hendelse skal vurderes evt. stabiliseres og håndteres av aktuelt 
personale på vakt (anestesileger, medisinske leger, ortopeder, gynekologer, anestesi- og 
akuttmottakssykepleiere). 

9. Ny spesialiststruktur for leger trer i kraft 1. mars 2017. SSHF må utarbeide en plan hvor det legges til 
rette for gjensidig rotasjon mellom SSF og SSK/SSA og KPH som sikrer at LIS1 (nåværende turnusleger) 
ved SSF får godkjent alle læringsmålene. 

10. Et vurderings- og stabiliseringsteam etableres og dette rekrutteres også fra dagens traumeteam. 
Nødvendig kompetanse skal videreføres og utvikles. 

11. Mulighetsbilde som er beskrevet innarbeides i arbeidet med oppdatering av utviklingsplan 2030 og 
strategiplan 2018-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg til saken 
• Rapporten Ekstern kvalitetssikring av utredningen «De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet 

sykehus i Flekkefjord» (13.02.2017) 

• Lenke til nettsiden med høringsdokumenter og høringssvar 
 
  

https://sshf.no/om-oss/nyheter/ber-om-innspill-til-fremtidig-akuttilbud
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Sammendrag 
 
SSHF skal tilby helsetjenester av høy kvalitet, og lik kvalitet til hele Agders befolkning. Så langt har det vært 
generelt god kvalitet ved Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF). Det behandles imidlertid få kirurgiske pasienter 
og det er bekymring for om helsepersonell får tilstrekkelig trening i diagnostisering, vurdering og behandling. 
Administrerende direktør vil styrke pasientsikkerheten, ved å flytte inngrep som utføres sjelden, eller som gir 
økt risiko for komplikasjoner, til Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK).  

Sykehuset i Flekkefjord har et lavt akuttvolum. Dette skaper særlige utfordringer innenfor akuttkirurgi, fordi 
bare 30 prosent av kirurgiske øyeblikkelig hjelpsinnleggelser fører til operasjon (163 operasjoner i SSF i 2016). 
Gode kirurger skapes gjennom tilstrekkelig volum og relevant trening. Moderne kirurgi blir mer og mer 
spesialisert, en utvikling som forsterkes i ny spesialitetsstruktur for leger. For å rekruttere kirurger, må man i 
dag kunne tilby muligheter for grenspesialisering i et større fagmiljø. I tillegg preges moderne 
traumebehandling av stor kompleksitet og behov for tilgang til mange spesialiteter, der alle er trent i å 
samarbeide om behandlingen i velsmurte team.  

Summen av disse forholdene skaper store utfordringer for mindre sykehus. 

Prosess 
Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) og nasjonale og regionale strategier og føringer ligger til grunn for 
administrerende direktørs innstilling. De siste årene har det pågått flere utredninger og prosesser vedrørende 
akuttilbudet ved SSF, senest i rapporten “De samlede akuttfunksjoner ved SSF”, som beskriver to modeller; 
modell A2 og B2. Modellene er beskrevet i eget avsnitt. 

Administrerende direktør har tilstrebet åpne, involverende og forutsigbare prosesser, med bred involvering av 
interessenter. Det er gjennomført en bred høring, og et bredt utvalg av interessenter har gitt innspill. 
Interessentene peker på svakheter ved begge modeller. Etter en samlet risiko- og sårbarhetsvurdering, mener 
administrerende direktør at en modifisert variant av modell A gir best kvalitet i tilbudet og best ivaretar 
Listerbefolkningens pasientsikkerhet. Administrerende direktør mener at tilbudet vil sikre et bærekraftig og 
robust sykehus i Flekkefjord i fremtiden, gjennom økt aktivitet, styrket kompetanse, og muligheter for utvikling 
av tilbudet. 

Styret i SSHF behandler saken 23. februar 2017. Vedtaket oversendes deretter Helse Sør-Øst RHF. 
 
Akuttfunksjoner i SSF 
SSF har et befolkningsgrunnlag på 42 000 innbyggere1. Det utføres årlig om lag 49000 pasientmøter for denne 
befolkningen i SSHF. Av dette utgjør aktiviteten ved SSF omlag 29000 pasientmøter, mens de øvrige i hovedsak 
utføres ved SSA og SSK. 

Årlig kommer om lag 7500 pasienter til akuttmottaket. Medisinske pasienter utgjør omtrent 70 prosent av 
innleggelsene, og 23 prosent av de polikliniske konsultasjonene. Ortopediske pasienter utgjør 14 prosent av 
innleggelsene og 57 prosent av poliklinikken (skadepoliklinikk), mens kirurgiske pasienter utgjør 17 prosent av 
innleggelsene (30 prosent av disse blir operert) og 13 prosent av poliklinikkvirksomheten.  

Listerområder har god ambulansedekning og 7 ambulanser med god kapasitet i regionen. 

                                                
1 Inkludert kommunene Lund og Sokndal i Rogaland. 
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SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnkontinuerlig vakt, et utvalg av dagkirurgi og 
polikliniske tjenester samt et godt utbygd diagnostisk apparat innenfor laboratoriemedisin og radiologi.  
  
Fødetilbudet med døgnberedskap for keisersnitt skal videreføres. 

● SSF opprettholder status som fødeavdeling, i tråd med retningslinjene i fødeveilederen «Et trygt 
fødetilbud» 

● Fødetilbudet påvirkes ikke av veivalget knyttet til akuttkirurgi ved SSF 
● SSF beholder fullt operasjonsteam for å behandle keisersnitt 
● Større blødninger forutsetter rask håndtering ved fødsler generelt, og ved akutte keisersnitt spesielt. 

Nødvendig intervensjon, herunder keisersnitt, håndteres best av spesialist i gynekologi/obstetrikk. I 
sjeldne tilfeller kan det være aktuelt med bistand fra karkirurg eller radiologisk intervensjon. Pasienten 
må da sendes til SSK, etter at blødningen er stabilisert med «pakking av buk»  

  
I tillegg videreføres dagens tilbud på følgende områder:  

● SSF skal følge opp igangsatt dialysebehandling, medisinsk kreftbehandling og lindrende behandling 
● SSF skal opprettholde akutt diagnostikk og behandling av pasienter med hjertesykdom og hjerneslag, 

inkludert trombolyse 
● SSHF skal videreutvikle tilbudet i Listerregionen innen psykisk helse/rus, både akutt og elektivt, i tråd 

med nasjonale føringer 
 
Det somatiske tilbudet som er beskrevet ovenfor utgjør vel 90 prosent av aktiviteten ved SSF. 
  
Samarbeidet med legevakten, som er lokalisert i sykehuset, skal videreutvikles. Dette forventes å bidra til å 
redusere antall kirurgiske pasienter som må sendes til SSK eller Stavanger Universitetssykehus (SUS). 
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Sammenstilling av modeller sendt til høring og administrerende direktørs innstilling 
I rapporten “De samlede akuttfunksjoner ved SSF”, ble to modeller ble foreslått og sendt til høring, hhv. modell 
A2 (heretter kalt modell A) og B2 (heretter kalt modell B). Disse modellene er kort beskrevet i tabellen 
nedenfor sammen med administrerende direktørs innstilling.  

Beskrivelse av funksjoner Modell A Modell B ADs innstilling 

Felles funksjoner og vaktordninger uavhengig av modell 

-Akuttfunksjon i indremedisin X X X 

-Fødetilbud med beredskap (operasjonsteam) for keisersnitt X X X 

-Akutt diagnostikk og behandling av pasienter med hjerneslag og hjertesykdom. X X X 

-Følge opp igangsatt dialysebehandling og medisinsk kreftbehandling og lindrende 
behandling X X X 

-Klinisk, kjemisk, laboratorium, blodbank X X X 

 -Radiologi X X X 

-Anestesilege, gynekolog, indremedisiner og turnuslege i døgnvakt X X X 

Kirurgi    

-Planlagt kirurgi som trenger beredskap etter 16:00/18:00  X  

-Planlagt kirurgi som ikke trenger beredskap etter 16:00/18:00 
X 

(til 16:00) X 
X  

(til 18:00) 
-Beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering av akutte hendelser 
som "kommer på døra" X X X 

-Ø-hjelp dagtid 
*A undergruppe I: Ingen ØH 
A undergruppe II: ØH ukedager 
A undergruppe III: Turnuslege vurderer X* X  

-Ø-hjelp kirurgi 24/7  X  

Ortopedi    

-Ø-hjelp ortopedi 24/7   X 

-Ø-hjelp ortopedi 24/5 (kun ukedager) X   

-Ø-hjelp ortopedi frem til kl. 20.00 i ukedager  X  

-Samarbeid med legevakt lokalisert i sykehus videreutvikles   X 

-Fortsatt skadepoliklinikk drevet av turnusleger med ortoped i ryggen (inkl. veiledning 
av turnusleger/LIS) X  X 

Traumefunksjon    

-Traumemottak 24/7  X*  

-Ikke traumemottak (sendes SSK/OUS) - men funksjon for stabilisering/transport X  X 

* Traumemottak mulighet ved modell B    

Tabell 1 Beskrivelse av akuttfunksjoner, modell A, modell B og administrerende direktørs innstilling 
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Administrerende direktørs innstilling for kirurgisk og ortopedisk virksomhet samt traumemottak 
SSF har et lite pasientgrunnlag, og har over år hatt utfordringer med å gi et forutsigbart akuttilbud gjennom 
hele døgnet. Utfordringene gjelder hovedsakelig den kirurgiske virksomheten, knyttet til kvalitet og 
pasientsikkerhet, rekruttering og tilgjengelig kompetanse. Administrerende direktør besluttet derfor at 
helseforetaket i nåværende strategiplanperiode skulle definere fremtidige funksjoner i SSF, med forslag til en 
bærekraftig driftsform.  

Administrerende direktørs innstilling baserer seg på en gjennomgang av risikofaktorer, som er analysert i tre 
rapporter2 fra perioden 2014 - 2017 samt mottatte høringsinnspill. Nedenfor er det anbefalte kirurgiske og 
ortopediske pasienttilbudet beskrevet, inkludert anbefalinger vedrørende traumemottak. 

Det kirurgiske pasienttilbudet 
Det skal være elektiv poliklinikk og utføres elektive dagkirurgiske inngrep, som ikke krever overvåkning lenger 
enn til kl. 18.00 på hverdager. Det betyr at diagnoser, prosedyrer og pasienter må ha en risikoprofil som 
muliggjør dette (for eksempel brokk, hemorroider og visse former for plastikkirurgi). Elektive kirurgiske 
pasienter som trenger innleggelse skal behandles ved SSK eller ved sykehuset i Arendal (SSA). Alle kirurgiske 
ØH pasienter som trenger innleggelse eller poliklinikk sendes til SSK alle dager. Basert på dagens aktivitet vil 
opptil 1100 kirurgiske pasienter3 overflyttes til SSK i løpet av et år. Samarbeidet med legevakten, som er 
lokalisert i sykehuset, videreutvikles. Dette inkluderer blant annet veiledning, konfereringsmulighet for 
legevakt og tolkning av røntgenbilder. 

Det ortopediske pasienttilbudet  
SSF skal ta imot akutte ortopediske pasienter 24/7. Inneliggende, elektive, pasienter skal behandles i tråd med 
felles faglige prosedyrer og funksjonsfordeling i SSHF. Pasienter til skadepoliklinikk tas imot, vurderes og 
behandles av turnuslege i samarbeid med ortoped. Samarbeid med legevakt utvikles også på ortopedi som 
beskrevet under kirurgi. 

Traumemottak 
Innstillingen innebærer at alle potensielt alvorlig skadde pasienter4 i fremtiden sendes direkte til SSK eller SUS.  

SSF oppfyller i dag de fleste formelle krav til akuttsykehus med traumefunksjon. Disse kravene samsvarer med 
føringene i Nasjonal traumeplan.  

Kompetanse på akutte bukkirurgiske inngrep er kanskje den viktigste forutsetningen for at et sykehus kan ha 
traumemottak. Basert på en rekke uønskede medisinske hendelser knyttet til større bukkirurgi, stoppet 
administrerende direktør større bukkirurgi SSF i 2015. Det har også i etterkant vært uønskede hendelser 
knyttet til vurderingen og håndteringen av pasienter med kirurgiske diagnoser. 

Administrerende direktørs vurdering er at akuttkirurgiske inngrep i buken på en ustabil og skadet pasient er 
forbundet med så stor risiko at det må utføres av personell som jevnlig gjør større bukinngrep. Følgelig er 
videreføring av traumemottak ved SSF forbundet med for høy pasientsikkerhetsrisiko. Administrerende 
direktør mener at traumepasienter bør sendes til sykehus med bredt nok tilfang av spesialister med 
tilstrekkelig traumekompetanse og -erfaring. Dette innebærer at de må sendes til SSK/SUS, eller om nødvendig 
til Oslo Universitetssykehus (OUS) Ullevål. 

  

                                                
2 “ROS-analyse SSHF”, Utviklingsplan 2030, datert 15. september 2014, “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for fremtiden”, 
kapittel 7, datert 26. mai  2015 og “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse”, 6. januar 2017 
3 Ca tre per dag 
4 Ref. medisinsk index AMK, 87 i 2016 
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Stabilisering og transport uten traumemottak 
Administrerende direktør legger til grunn at alle traumepasienter og akutte kirurgiske innleggelser uten 
opphold styres direkte til SSK, SUS eller OUS. Det må likevel tas høyde for at det kan oppstå situasjoner som gjør 
at tilgjengelig personell (anestesileger, ortopeder, indremedisinere, turnusleger, anestesisykepleiere og 
sykepleiere i akuttmottaket) ved SSF må bidra til vurdering og stabilisering av akutte skadde eller syke 
pasienter som “kommer på døren”.  

Et vurderings- og stabiliseringsteam etableres og dette rekrutteres også fra dagens traumeteam. De vil fortsette 
trening for å håndtere slike situasjoner, øve på stabiliserende tiltak samt trene på kommunikasjon med aktuelle 
samarbeidspartnere (traumeleder SSK, SUS, OUS). Personell ved legevakten i Flekkefjord bør også inkluderes i 
opplæringen. Traumeenheten i SSHF vil kunne bidra med opplæring og oppfølging, sammen med SSK. 

Risiko og sårbarhet  
Administrerende direktørs innstilling tar hensyn til de viktigste risikofaktorene som er påpekt i “De samlede 
akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse” datert 6. januar 2017. Dersom all akuttkirurgi og traumebehandling 
overføres til SSK, minimaliseres risikoen for at en turnuslege på vakt blir stående alene med vurderinger av 
uavklarte kirurgiske pasienter. Videre elimineres logistiske uklarheter, siden alle akuttkirurgiske innleggelser 
og traumer styres til SSK hele døgnet, hele uken.  

Ved å sikre god vurderingskompetanse ved SSF, oppfylles de faglige krav som stilles i NHSP. Dette må løses i 
felleskap, og etter nærmere avtale med de leger som til enhver tid er på vakt ved SSF, med kirurgisk turnuslege 
og anestesilege i nøkkelroller. Dette teamet kan i tillegg støtte seg på vakthavende spesialist i indremedisin 
samt kirurgspesialist når denne er på huset. I tillegg vil vurderingsteamet kunne støtte seg på vakthavende 
kirurger og radiologer ved SSK, via telefon- eller videokonferanse. 

Sannsynligheten for at en akutt skadet eller syk pasient ikke skal kunne transporteres effektivt og sikkert fra 
Lister til SSK eller SUS vurderes som svært liten. Livreddende kirurgiske inngrep direkte ved ankomst sykehus 
er meget sjelden aktuelt. Skal et slikt inngrep lykkes, legger administrerende direktør til grunn at den akutte 
skadde eller syke pasient må møte personell med tilstrekkelig kompetanse til å håndtere slike situasjoner. Dette 
vil i praksis dreie seg om å stoppe store blødninger i buk og hulorganer. Planlagt kirurgi i bukhulen har, av 
medisinskfaglige årsaker, ikke vært utført ved SSF siden 2015, og administrerende direktørs vurdering er på 
denne bakgrunnen at akutte syke eller skadde pasienter utsettes for en potensielt større risiko ved å bli forsøkt 
behandlet ved SSF, enn ved å bli transportert direkte til SSK.  

SSHF har startet implementering av ny spesialiststruktur for leger. Del 1 trer i kraft 1.9.17. Flekkefjord har ti 
turnusleger. Arbeidsgruppen som planlegger implementering av ny spesialitetsstruktur for LIS1 (nåværende 
turnusleger), må legge til rette for at LIS1 i Flekkefjord får godkjent sine kirurgiske læringsmål, og utarbeide en 
plan for rotasjon mellom SSF og SSA/SSK som sikrer dette. 

Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av rapporten og prosessen «De samlede akuttfunksjoner i SSF». 
Innspill fra denne kvalitetssikringen er hensyntatt i administrerende direktørs vurderinger. Det gjennomføres 
også kvalitetssikring av dette saksfremlegget. 

Totalt vurderes administrerende direktørens innstilling som et bedre pasienttilbud enn dagens. 

Økonomi  
SSF har i de siste par årene hatt en anstrengt økonomisk situasjon med et merforbruk knyttet til årsverk, 
kombinert med høyt forbruk av medisinske tjenester til Lister-befolkningen. Utfordringsbildet er i dag i 
størrelsesorden 25 mill. kr, eller om lag 10 prosent av kostnadsbasen. Dette kan løses gjennom 
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produktivitetsforbedringer, forbrukstilpasninger, vekst i gjestepasientomfang og/eller reduserte 
pasientreisekostnader. 

Ingen av de skisserte modellene vil løse utfordringsbildet helt, men den tilpassede modellen skissert i 
administrerende direktørs innstilling vil bidra til at utviklingen går i riktig retning, og kunne legge grunnlag for 
bedre utnyttelse av ressursene ved SSF.  

Økonomi har imidlertid ikke vært tillagt avgjørende vekt i vurderinger og valg av løsning. 

Mulighetsområder 
Administrerende direktør vil peke på noen mulighetsområder som bør utredes videre. 

Øke det polikliniske pasienttilbudet til Lister befolkning 
Det bør vurderes om pasienter som i dag får et behandlingstilbud i Kristiansand eller Arendal kan få dette i 
Flekkefjord. Antallet er anslått til rundt 6500 pasienter innenfor pasientgrupper som f.eks nevrologi, 
barnemedisin, revmatologi, ØNH og øye. Dette vil kunne ha stor samfunnsøkonomisk konsekvens i form av 
reduserte reisekostnader og tid spart for pasientene. 

Etablering av spissfunksjoner 
Utvikling av spissfunksjoner innenfor generell kirurgi og ortopedi bør vurderes i oppdateringen av 
utviklingsplan 2035 og strategiplan 2018-2020 (prosjekt kirurgisk virksomhet SSHF). 

Optimalisering av ressurser i SSF 
Endrede pasientforløp/endret pasientsammensetning i SSF gir rom for optimalisering av ressursbruk, både 
innenfor operasjons-, anestesi-, og sengeressurser. Blant annet skapes rom for reduksjon av sengekapasiteten 
med minst 6 senger.  

Samarbeid mellom sykehus – sykehus i nettverk 
SSF har gode erfaringer med å jobbe i nettverk internt i SSHF, særlig innenfor medisinske fagområder. Dette 
kan utvikles innenfor kirurgiske og ortopediske fagområder. Andre områder som bør videreutvikles, er 
samarbeidet mellom SSF og SSK for å sikre at Flekkefjord har tilstrekkelig radiologisk kompetanse. 

Samarbeid med SUS om pasienter til dagkirurgi og polikliniske tjenester vil også kunne bidra til å opprettholde 
kapasitet og kompetanse i SSF i årene som kommer. 

Samarbeid med kommunehelsetjenesten 
SSHF ønsker å utvikle samarbeidet mellom akuttmottaket og legevakten. Det er ønskelig at kommunen i større 
grad tar ansvar for diagnostikk og behandling på legevakten, med støtte fra SSHF.  

Det er også ønskelig å videreutvikle det gode samarbeid som er etablert med kommunene, til beste for 
pasientene. Det kan vurderes om SSF og kommunene på Lister sammen kunne være pilot for en ordning der 
spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste er integrert med felles ledelse og IKT-systemer.  

Kompetanse/rekruttering 
Det bør vurderes om SSF kan inngå som en del av det kirurgiske spesialiseringsløpet for leger, på områder der 
læringsmål i del 2 og 3 kan innfris i SSF. Det kan etableres frivillig rotasjon for leger mellom SSK/SSA og SSF. 

Det er vedtatt en ny spesialitet i akutt- og mottaksmedisin (AMM). Spesialiteten skal prøves ut i en eller flere 
virksomheter av ulik størrelse. Helsedirektoratet vil komme tilbake med eget oppdrag om dette. SSF ønsker å 
være pilot i dette arbeidet, og vil etablere dialog med regionhelseforetaket om saken. 
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Økonomi i et mulighetsbilde 
Flekkefjord har i dag en utfordrende driftsøkonomi. Mulighetsbildet som er beskrevet over, inneholder 
betydelig økonomiske potensialer, både innen reisekostnader for pasienter fra Listerregionen til og fra 
SSK/SSA, men også med tanke på ressursoptimalisering i SSF. Flere i gjestepasienter fra Rogaland vil også bidra 
betydelig til å løse den økonomiske utfordringen ved SSF.  
 
Ekstern kvalitetssikring 
Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av arbeidet i tråd med anbefalinger i «veileder for 
utviklingsplaner». Det er bedt om to rapporter. Den ene eksterne kvalitetssikringen ble gjennomført av 
«samlede akuttfunksjoner». SSHF har gjort sitt beste for å rette opp i svakhetene rapporten påpeker. 
Administrerende direktør har i tillegg bedt om ekstern kvalitetssikring av dette saksfremlegget. 
 
Forslag til vedtak 
1. SSF videreføres som akuttsykehus. 
2. SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesi i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk 

vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Dette kan skje ved å utnytte ressurser i 
helseforetaket som helhet. 

3. SSF skal ha mottak og behandling av pasienter med hjerneslag, gynekologi, fødeavdeling med beredskap for 
keisersnitt, laboratorier og radiologi. 

4. SSF skal ta imot planlagte og alle øyeblikkelig hjelpspasienter innen ortopedi 
5. SSF skal utføre planlagte dagkirurgiske inngrep som ikke trenger overvåkning lenger enn til kl. 1800 på 

hverdager. 
6. Alle kirurgiske øyeblikkelig hjelp pasienter henvises til Kristiansand. Pasientene sendes direkte til 

Kristiansand eller Stavanger dersom de ikke kan håndteres av legevakten. 
7. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm (medisinsk index AMK) sendes Kristiansand eller 

Stavanger avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo universitetssykehus avhengig av alvorlighetsgrad. 
8. Pasienter som er utsatt for en akutt hendelse skal vurderes evt. stabiliseres og håndteres av aktuelt 

personale på vakt (anestesileger, medisinske leger, ortopeder, gynekologer, anestesi- og 
akuttmottakssykepleiere). 

9. Ny spesialiststruktur for leger trer i kraft 1. mars 2017. SSHF må utarbeide en plan hvor det legges til rette 
for gjensidig rotasjon mellom SSF og SSK/SSA og KPH som sikrer at LIS1 (nåværende turnusleger) ved SSF 
får godkjent alle læringsmålene. 

10. Et vurderings- og stabiliseringsteam etableres og dette rekrutteres også fra dagens traumeteam. Nødvendig 
kompetanse skal videreføres og utvikles. 

11. Mulighetsbilde som er beskrevet innarbeides i arbeidet med oppdatering av utviklingsplan 2030 og 
strategiplan 2018-2020. 
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1. Bakgrunn og historikk 
Dette saksfremlegget omhandler SSF og hvilke spesialisthelsetjenester somatisk klinikk ved SSF skal tilby i 
fremtiden. Dette vil ses i sammenheng med det helhetlige helsetilbudet ved SSHF.  Akuttilbudet ved SSF må ses i 
sammenheng med tilgrensende prosesser. Disse fremkommer av tidslinjen i figuren nedenfor.  
 

 
 
Figur 1 Akuttilbud SSF og tilgrensende prosesser 

I det kommende kapittelet presenteres bakgrunnen for denne styresaken som omhandler akuttfunksjoner i SSF. 
Definisjoner og forkortelser mv. ligger beskrevet i vedlegget. 

1.1. Bakgrunn og utfordringsbilde SSF 

SSF har i flere år hatt utfordringer som SSHF arbeider med å håndtere. For å adressere utfordringene ble det i 
strategiplan for SSHF 2015-2017 etablert et mål om å definere SSF’s fremtidige funksjoner med forslag til en 
bærekraftig driftsform. Utfordringsspekteret omfatter kvalitet og pasientsikkerhet, rekruttering, kompetanse 
og økonomi. Dette presenteres innledningsvis i korte trekk, og utdypes senere i dokumentet.  
 
Kvalitet- og pasientsikkerhet 
SSF har et godt tjenestetilbud men innen noen områder har SSF et for lite pasientgrunnlag til å kunne gi et trygt 
og forutsigbart akuttilbud hele døgnet. Dette er særlig fremtredende innenfor kirurgiske fag. Flere alvorlige 
avvik har resultert i en beslutning om at det ikke lenger skulle utføre operasjoner innen bukkirurgi ved SSF fra 
mars 2015. I etterkant har det vært flere uønskede hendelser knyttet til vurderingen og håndteringen av 
pasienter med kirurgiske diagnoser. 
 
Rekruttering og kompetanse 
SS har over flere år hatt utfordringer med å rekruttere helsepersonell med nødvendig kompetanse.  
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De siste årene har det kommet større krav til spesialiserte ferdigheter, spesialisert utstyr og støttepersonell. For 
å opprettholde døgnkontinuerlig vaktordning ved SSF trengs det 4-6 generelle kirurger/gastrokirurger. I ny 
spesialiststruktur for leger som trer i kraft 1. mars 2017 vil generell kirurgi utgå. Det å rekruttere 
gastrokirurger er utfordrende, også for store akuttsykehus. 
 
Økonomi 
Innbyggerne i Listerregionen har et forbruk av spesialisthelsetjenester per innbygger som er betydelig større 
enn forventet, og høyere enn de andre kommuneregionene i Agder. SSF har også et betydelig merforbruk 
knyttet til legeårsverk og pasientreiser. Kombinert med en lav egenbehandlingsgrad ved SSF, gjør dette at en 
stor del av befolkningens behov dekkes ved SSK/SSA og SUS. SSF har et årlig budsjett i størrelsesorden 250 
millioner kroner. Det er identifisert et utfordringsbilde for SSF i overkant av 25 millioner kroner eller omlag 10 
prosent av dagens kostbase. 

1.2. Strategiplan 2015-2017 

Strategiarbeidet satt ned en arbeidsgruppe for å beskrive fremtidige funksjoner ved SSF, inkludert 
vaktordninger. Arbeidet resulterte i rapporten "SSFs funksjoner i SSHF - definere fremtidige roller og 
funksjoner" (rapport 1). Rapporten anbefalte å opprettholde vaktberedskap på alle fagområder i SSF på 
minimum samme nivå som i dag.  
 
Som en konsekvens vedtok administrerende direktør i styringsgruppemøte for Strategiplan 2015-2017 den 3. 
september 2014 å opprette en ny og bredere sammensatt arbeidsgruppe som besto av deltakere fra SSA, SSK og 
SSF. Gruppens mandat var å definere SSFs funksjoner i SSHF for å sikre en bærekraftig driftsform for fremtiden, 
også utover strategiplanperioden. Arbeidsgruppens rapport (rapport 2: “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig 
driftsform for framtiden”) blir nærmere beskrevet i et senere avsnitt. 
 
Parallelt vedtok Administrerende direktør 27. mars 2015 å avvikle akutt bukkirurgi i SSF. Årsaken var at 
risikoen ble vurdert å være for stor på grunn av lavt volum, manglende formalkompetanse innen gastrokirurgi 
og pasienthistorier som viste at systemet ikke fanget opp komplikasjoner når de inntraff. Denne beslutningen 
vil også bli nærmere belyst i senere avsnitt. 
 
Siste kapittel i strategiplan 2015-2017 angående SSF’s funksjoner ble initiert av administrerende direktør da 
han nedsatte en prosjektgruppe i august 2016 for å konkretisere de samlede akuttfunksjoner ved SSF. 
Arbeidsgruppen leverte sin sluttrapport (rapport 3) den 6. januar 2017 - “Samlede akuttfunksjoner i 
Flekkefjord”. Denne vil også bli belyst i senere avsnitt. 

1.3. Utviklingsplan 2030 for Sørlandet sykehus 

Utviklingsplan 2030 er helseforetakets plan for hvordan virksomheten skal møte fremtidige behov for 
helsetjenester i landsdelen. SSHF startet arbeidet med Utviklingsplan 2030 i august 2013 og samkjørte 
prosessen med strategiplan 2015 – 2017. Planen skal danne grunnlag for sykehusets treårige strategiplaner, og 
alle større investeringer og organisatoriske valg skal være forankret i planens føringer. 
 
Kvalitet og pasientsikkerhet står sentralt i Utviklingsplanen 2030. I planen presenteres tre hovedmodeller for 
fremtidig sykehusstruktur/driftsmodell: 

1.   Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus 
2.   Ett hovedsykehus og to lokalsykehus 
3.   Ett sykehus 
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Styret for SSHF vedtok 5. februar 2015 å videreutvikle en driftsmodell med tre sykehus, med hovedsykehus i 
Kristiansand. Utviklingsplanen ble definert som en foreløpig versjon, i påvente av NHSP. Endelig utviklingsplan 
skulle vedtas av styret for SSHF høsten 2017 og fremmes for styret for HSØ RHF våren 2018. Planhorisonten 
skulle i dette videre arbeidet utvides til 2035. 

1.4. Prosjektet «SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden» 

Arbeidsgruppens mandat var å arbeide et forslag til en driftsform som ville være bærekraftig utover kommende 
strategiplanperiode5. Følgende føringer lå til grunn for arbeidsgruppens vurdering:  

• «Samtlige funksjoner tilknyttet SSF må vurderes i en helhet. Dette gjelder både medisin, kirurgi, 
anestesi, gynekologi/føde, psykisk helse og medisinske servicefunksjoner. SSF har spesielle 
utfordringer knyttet til vaktordninger, rekruttering, pasientantall og en utvikling som går mot stadig 
sterkere faglige spesialiseringer, spesielt grenspesialiseringer innen kirurgi. 

• Tjenestetilbudet skal vurderes ut fra Listerbefolkningens behov og ses i sammenheng med SSHFs 
samlede drift og tilbud. Det må være fokus på god koordinering og samarbeid internt i SSF og mellom 
ulike lokasjoner i SSHF.» 

  
Gruppen startet sitt arbeid høsten 2014 og leverte sin rapport i mai 2015. Arbeidsgruppen sikret bred 
involvering og bestod av til sammen 31 personer sammensatt av ledere og fagfolk fra alle de tre lokasjonene, 
tillitsvalgte, verneombud og kommunerepresentanter (en fra Lister og en fra Østre-Agder) samt psykiatri. Det 
vises til vedlegg for nærmere informasjon. 

1.5. Avvikling av akutt bukkirurgi ved SSF 

Parallelt med arbeidet med “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden”, ble det 27. mars 
2015 besluttet av administrerende direktør i samråd med klinikksjef for kirurgisk klinikk og fagdirektør at det 
ikke lenger skulle utføres akutte bukoperasjoner ved SSF. Foretaksledelsen mente at kirurger ved SSF fikk for 
liten erfaring med å håndtere slike kompliserte operasjoner, og at det derfor innebar en for stor risiko for 
feilbehandling. Foretaksledelsen forholdt seg til flere uheldige hendelser ved slike operasjoner ved SSF det siste 
året. Beslutningen omfattet følgende endringer: 

1. Det ble umiddelbart innført konfereringsplikt med gastrokirurgisk vakt ved SSK om alle 
gastrokirurgiske problemstillinger. Dette gjaldt også for pasienter innlagt i medisinsk avdeling SSF. 

2. Akutte laparotomier ble umiddelbart stanset ved SSF. Pasientene ble overført til gastrokirurgisk vakt 
ved SSK. 

3. Saken ble lagt fram som en orienteringssak for styret 23. april 2015. Beslutningen har konsekvenser 
som må tas med i vurderingen av om SSHF fortsatt skal ha traumemottak ved SSF. 

1.6. Akuttmedisinsk kjede på Agder 

I forbindelse med strategiplan 2015-2017 ble det nedsatt en bredt sammensatt gruppe (fagfolk, tillitsvalgte og 
kommunerepresentanter) som skulle gjennomgå akuttmedisinsk kjede på Agder. Gruppens oppgave var å 
foreslå tiltak som sikret riktig kompetanse i akuttmottakene og riktig oppgavefordeling mellom akuttmottak og 
legevakt. De skulle legge grunn følgende: 

                                                
5 Mandat, referater og rapporter fra dette arbeidet finnes på www.sshf.no/strategiplan.  

http://www.sshf.no/strategiplan
http://www.sshf.no/strategiplan
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• I planperioden forventes det at mottaksmedisin blir etablert som egen legespesialitet, og tilsvarende 
innen akuttsykepleie. Denne kompetansehevingen vil gi en vesentlig bedret behandlingskvalitet og må 
prioriteres i perioden. 

• Den akuttmedisinske kjeden må sees i sammenheng for å sikre en samordnet og helhetlig tjeneste. 
• Mandat og arbeidsgruppe for dette arbeidet skal etableres i samarbeid med kommunene. Det legges til 

grunn at tiltak som foreslås iverksatt på bakgrunn av utredningene, også vil kunne bli implementert i 
løpet av strategiplanperioden. 

 
Gruppen la frem sitt arbeid for administrerende direktør i juni 2016. Rapporten var deretter på høring. 
Listerregionen gav i høringen uttrykk for at delavtale 11 i strategiplanen måtte evalueres og revideres, før 
anbefalinger om den akuttmedisinske kjede kunne vedtas, og at alle 30 kommuner på Agder måtte være med i 
arbeidet. Den 12. desember 2017 vedtok administrerende direktør 13 tiltak som skulle styrke kompetanse i 
akuttmottak og bidra til riktig oppgavedeling med helseforetaket og kommunene. To av tiltakene omhandler 
bynære legevakter og legevakter med lang avstand til sykehus. 

1.7. Nasjonal helse- og sykehusplan (Meld. St. 11 (2015 - 2016)) 

Både SSHFs Utviklingsplan 2030 og det strategiske arbeidet med å definere SSF’s funksjoner i SSHF avventet 
NHSP, som ble vedtatt 17. mars 2016. Den nasjonale planen omhandler utfordringsbildet for små akuttsykehus, 
og skisserer to scenarier for utvikling av tilbudet til akutt syke pasienter ved sykehusene6. Scenario 1 skisserer 
akuttsykehus med tilpassede akuttfunksjoner, mens scenario 2 skisserer tilbud om akuttkirurgi ved alle 
akuttsykehus. Planen omtaler også utfordringer for små akuttsykehus. Innholdet i den nasjonale planen 
omtales nærmere i kapittel. 

1.8. Foretaksmøte HSØ / SSHF – 08. juni 2016 

Oppfølging av NHSP ble behandlet i foretaksmøtet 8. juni 2016 mellom HSØ RHF og SSHF, inklusive arbeidet 
med avklaringer av akuttfunksjoner. Følgende ble besluttet i foretaksmøte: 

• De fire regionsykehusene vil ha det største tilbudet av regionsfunksjoner og nasjonale 
behandlingstjenester i en helseregion. Dette utelukker ikke at store akuttsykehus og 
universitetssykehus kan ha regionsfunksjoner. 

• Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap 
for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Foretaksmøtet presiserte at 
det blir lagt til grunn at dette kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet.  

• Akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud når bosettingsmønster, 
avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.  

• Akuttsykehusene vil ettersom lokale forhold tilsier det, ha ulik kompetanse og systemer for vurdering, 
stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Flere av sykehusene vil fortsatt måtte ha fullt 
akuttkirurgisk tilbud på grunn av lange avstander.  

• Eventuelle endringer i sykehustilbudet må ikke svekke det samlede fødetilbudet. 
 
Foretaksmøtet la til grunn at i den videre utviklingen av sykehustilbudet i hele landet, må alle sykehus 
samarbeide tettere enn i dag. Det skal være team av sykehus på samme måte som det skal være team av 
helsepersonell. Små og store sykehus er gjensidig avhengige av hverandre. Store sykehus må for eksempel 
overlate oppgaver til mindre sykehus, for å utnytte felles kapasitet og kompetanse.  
 

                                                
6 Nasjonal helse-og sykehusplan s. 109 



15 

I foretaksmøtet ble SSHF anmodet om å avklare akuttilbudet ved SSF. HSØ har tidligere gitt noen sentrale 
føringer knyttet til en slik avklaringsprosess. Dette inkluderer “Strategi for videreutvikling av 
spesialisthelsetjenestene i helseregionen i HSØ (2008)7” der HSØ fremhever at akuttfunksjoner for kirurgi og 
ortopedi som hovedregel skal samles under én ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde. Denne 
hovedregelen er medisinskfaglig begrunnet. Holdt opp mot HSØs overordnede føring om at det er et mål “å 
sentralisere det som må sentraliseres og desentralisere det som kan desentraliseres” fremgår det at 
akuttfunksjoner for kirurgi og ortopedi som hovedregel må sentraliseres.  
   
Arbeidet med avklaring av akuttfunksjoner skal være gjennomført innen 1. april 2017. 

1.9. Prosjektet «Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord» 

Arbeidsgruppens mandat var å gjennomgå akuttfunksjoner, inkludert prehospitale tjenester, og konkretisere et 
samlet akuttilbud i Flekkefjord.  
 
Det lå flere overordnede prinsipper til grunn for vurderinger av organisering av akuttfunksjoner ved SSF.  

• Pasienten skal oppleve et likt tilbud med samme kvalitet for samme type lidelse 
• Pasienten skal ikke oppleve forskjellig ventetid på samme prosedyrer 
• Foretaket skal redusere variasjon av forbruk på helsetjenestene 
• Det skal gi god ressursutnyttelse og understøtte faglig samarbeid på tvers av lokasjonene 

 
For å sikre en åpen og involverende prosess som skal gi forutsigbarhet har de ulike fagmiljøene på tvers av 
lokasjonene, øvrige klinikker, tillitsvalgte, kommuner, verneombud og brukere blitt involvert i arbeidet. Disse 
har deltatt i prosesser og ulike styrings - prosjekt og arbeidsgrupper8. Det henvises til vedlegg for mer 
informasjon om arbeidsgruppens mandat og premisser, organisering, arbeidsform, involvering og 
kommunikasjon mot interessenter.  

1.10. Ekstern kvalitetssikring 

Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av arbeidet i tråd med anbefalinger i «veileder for 
utviklingsplaner»9. Valg av leverandør ble gjort av en gruppe sammensatt av SSHF, tillitsvalgt, bruker og 
kommunene. Det er bedt om to rapporter. 
 
Den ene eksterne kvalitetssikringen ble gjennomført av «samlede akuttfunksjoner» i form av dokumentkontroll, 
vurderinger knyttet til om det var tilstrekkelig åpenhet og involvering samt om det ble gjennomført tilstrekkelig 
risiko- og mulighetsanalyser i forbindelse med arbeidet, dette i henhold til revisjonstabellen som er utviklet av 
RHF angir hva som skulle kontrolleres.  
 
SSHF har gjort sitt beste for å rette opp i svakhetene rapporten påpeker. I saksfremlegget pekes det på 
mulighetene og det gjøres en grundig vurdering av de ulike risikoområdene 
  
Administrerende direktør har i tillegg bedt de eksterne kvalitetssikrerne om å gjøre en granskning av 
saksfremlegget for å sikre at det stilles krav til kvalitet til alle deler av rapport og saksfremlegg, herunder 
grunnlagsmateriale/ dokumentasjon, analyse, logikk i resonnementer mv. 

                                                
7Sak 108/2008 beskrevet i Foreløpig utviklingsplan per 05.02.2015 
8 Det ble utarbeidet interessentkart og kommunikasjonsplan. Det bidro til å sikre forankring og involvering av interne og eksterne aktører 
9 Denne styresak er basert på veileder for utviklingsplaner så langt det er funnet hensiktsmessig.  
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1.11.  Styresak samlede akuttfunksjoner i SSF 

Administrerende direktør har utarbeidet en sammenstilling og gjort en helhetlig vurdering av de utredninger 
og prosesser som er gjennomført siden 2013 og som er nevnt over. 
 
Administrerende direktør har i overnevnte utredninger og prosesser søkt å legge til rette for åpne og 
involverende og forutsigbare prosesser i arbeidet med bred involvering av fagmiljø, brukere, tillitsvalgte, 
kommuner og andre interessenter. Unntaket er beslutningen 27.03.15 om å stoppe bukoperasjoner i 
Flekkefjord. Dette støttes av ekstern kvalitetssikrer.  
  
Når det gjelder arbeidet som ble gjennomført høsten 2016 har interessentene peker på svakheter ved begge 
modeller som ble sendt ut på høring. Det kom inn 24 høringssvar hvor administrerende direktør har hensyntatt 
flere innspill i sin innstilling. Administrerende direktør har etter en samlet risiko- og sårbarhetsvurdering og 
korrigering av svakheter påpekt av ekstern kvalitetssikrer utarbeidet en modifisert variant av den ene 
modellen.  
 
Administrerende direktør har lagt til grunn kriteriene som er brukt i Utviklingsplan 2030 og “Bærekraftig 
funksjoner i Flekkefjord”. Ekstern kvalitetssikrer har etterlyst med rette en mulighetsanalyse. Dette er nå 
innarbeidet i arbeidet. 
  
Administrerende direktør har på bakgrunn av dette gjort en faglig og økonomisk vurdering og mener at denne 
modellen gir best kvalitet i tilbudet og best ivareta Lister-befolkningens pasientsikkerhet. Administrerende 
direktør mener at tilbudet vil sikre et bærekraftig og robust sykehus i Flekkefjord i fremtiden ved å øke 
aktiviteten, styrke kompetansen og peke på muligheten som kan utvikle tilbudet. 
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2. Nåsituasjon 
I dette kapittelet beskrives dagens helsetilbud ved SSF nærmere. Dette gjelder især forhold ved 
pasienttilfredshet og pasientbehandling, herunder aktivitetsdata og analyser, faglig prioritering, 
pasientsikkerhet og kvalitet. Videre omhandler kapittelet dagens oppgavedeling og samhandling mellom de tre 
sykehusene i SSHF når det gjelder akuttfunksjoner. SSHF og SSFs organisering, bemanning og økonomi blir 
belyst. I tillegg vil data rundt geografi og samferdsel, inkludert ambulansetjenesten, bli beskrevet. 

2.1. Pasientens helsetjeneste - brukertilfredshet 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har siden 2011 gjennomført årlige undersøkelser om pasienters 
erfaringer med døgnopphold på norske somatiske sykehus10. Hensikten er å samle erfaringer fra pasienter som 
har vært innlagt på somatiske sykehus og bruke pasientenes tilbakemeldinger til å gjennomføre forbedringer 
innen områder som er viktige for pasientene når de er innlagt på sykehus. SSF får best tilbakemelding av de tre 
sykehusene i SSHF og er blant de fire beste sykehusene i Norge. Det er særlig innen området samhandling og 
oppfølging fra legene og pleiepersonalet at pasienter er fornøyde med SSF. 
 
SSHF og kommunene på Agder er pilot i Norge for et læringsnettverk for gode pasientforløp i kommunen og på 
sykehuset for eldre og kronisk syke. Listerregionen har vært aktive i etableringen av denne. Piloten er et ledd i å 
utvikle pasientens helsetjeneste og skal bidra til bedre kvalitet i hele pasientforløpet, spesielt overgangen 
mellom sykehus og kommune. 
 
Omdømmeundersøkelser for HSØ viser at befolkningen på Sørlandet har stor tiltro til spesialisthelsetjenesten. 
Sørlendinger er blant regionens mest fornøyde brukere av det samlede sykehustilbudet, og tilliten blant 
innbyggerne øker på de fleste områdene som blir målt. 

2.2. Pasientbehandling - faglig prioritering, pasientsikkerhet, kvalitet mv. 

SSF har høyt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er blant annet forankret i Strategiplan 2015 - 2017, 
hvor det legges vekt på at: 

●  ”SSHF skal levere helsetjenester med høy kvalitet og lav risiko. Et viktig element er også 
brukeropplevd kvalitet. Dette forutsetter kontinuerlig kvalitetsforbedring og en gjennomgripende 
pasientsikkerhetskultur. Vi vil være det sykehuset i Norge som har best oversikt over vår kvalitet og 
våre kvalitetsmål. SSHF skal være en lærende organisasjon, preget av åpenhet med lav terskel for å 
registrere uønskede hendelser.” 

● ”SSHF skal arbeide strategisk med kvalitet og pasientsikkerhet gjennom planverk og styring av 
organisasjonen.”  

2.2.1. Faglig prioritering - SSHFs strategiske satsingsområder 2015-2017 

SSHF har seks strategiske satsingsområder for planperioden 2015-2017, som SSF følger. Disse er: 
1. Kvalitet og pasientsikkerhet – trygghet når du trenger det mest 
2. Kultur for helhet 
3. Samhandling for høyere kvalitet, effektivitet og pasientsikkerhet 
4. Fremst innen rusbehandling og selvmordsforebygging 
5. Kreftbehandling – det beste områdesykehuset i regionen 
6. Planlagt kirurgi – bedre utnyttelse av kapasitet 

                                                
10 PasOpp-rapport nr 2-2015  
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Disse satsingsområdene er alle relevante og gjeldende, også for den videre utviklingen av SSF som del av SSHF.  
 

2.2.2. Aktivitet, kapasitet og pasientstrømmer  

I dette avsnittet presenteres en oversikt over aktiviteten ved sykehusene i SSHF i 2016, herunder mer detaljert 
aktivitetsdata for SSF. 
 
Aktivitet og DRG-produksjon 
SSHF har et opptaksområde på om lag 300.000 innbyggere. SSF har Lister-kommunene som naturlig 
opptaksområde (Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal og Hægebostad). I tillegg kommer deler av 
pasientstrømmen fra Rogaland (Lund og Sokndal kommuner). Den somatiske egenbehandlingsgraden er på vel 
82 prosent, målt i DRG, og vel 92 prosent, målt i pasientmøter. 
 
Det utføres årlig 405.000 pasientmøter, hvorav 51.140 innleggelser og vel 322.000 polikliniske konsultasjoner 
innen somatikken. Dette er på nivå med universitetssykehusene. De øvrige pasientvolumene går i hovedsak til 
Oslo Universitetssykehus HF (OUS) (ca. 13 prosent) og i noen grad til Helse Bergen HF, samt til Helse Stavanger 
HF og Sykehuset Telemark HF som er geografisk tilstøtende sykehus. Forbruket av private aktører er svært lavt, 
men forbruket av konsultasjoner med avtalespesialister er noe over landsgjennomsnittet. Forbruket i 
befolkningen er om lag på landsgjennomsnittet målt i DRG og pasientmøter. 
  
For psykisk helse er egendekningen på ca. 98 prosent. For rusbehandling er den ca. 60 prosent for innlagte 
pasienter og ca. 99 prosent for poliklinikk. Det er få avtalespesialister på Sørlandet i disse fagområdene, men 
private institusjoner, spesielt BlåKors Loland, har et betydelig volum av innlagte pasienter. 
  
Klinikk for somatikk ved SSF betjener primært befolkningen i Lister og har et opptaksområde på om lag 36.000 
innbyggere. Utover dette benytter innbyggere i kommunene Lund og Sokndal delvis SSF som lokalsykehus, selv 
om de er Helse Stavanger HFs ansvar.  
 
Innleggelser ved SSF utgjør om lag 11 prosent av alle innleggelser ved SSHF, mens dagbehandliger/polikliniske 
tilbud til befolkningen utgjør 8 prosent (5.595 innleggelser og 26.300 dag/polikliniske behandlinger). 
 
Forbruket i Listerbefolkningen har i en del år vært høyere enn både landsgjennomsnittet og behovet, beregnet 
ut fra behovsmodellen for spesialisthelsetjenesten. Forbruket antas i 2016 å ligge på om lag 10 prosent høyere 
enn gjennomsnittet på Sørlandet, og om lag 20 prosent høyere enn snittet for Lindesnesbefolkningen, som er 
tilstøtende kommuneregion. Det er særlig de tre nærmeste kommunene til SSF som benytter mye tjenester 
(Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund). Merforbruket gjelder særlig elektiv ortopedi og de indremedisinske 
tilstandene. Innbyggerne i kommunene i Knutepunkt Sørlandet og Østre Agder har til sammenlikning et forbruk 
som er på nivå med behovsberegningen.  
  
Med bakgrunn i at tjenestetilbudet ved SSF er begrenset på grunn av størrelsen på opptaksområdet, er det 
betydelige pasientstrømmer til de andre sykehusene i SSHF, samt Helse Stavanger HF. I sum var 
egenbehandlingsgraden ved SSF ca. 48 prosent i 2016. 
 
Pasientstrømmer fra kommunene med Flekkefjord som lokalsykehus 
Som figurene nedenfor viser, benyttet mellom 48 og 58 prosent av pasientene fra Listers befolkning SSF i løpet 
av 1. og 2. Tertial 2016. De øvrige pasientene fra disse kommunene fikk sine tjenester fra SSK, SSA, OUS, HST 
eller andre sykehus. Det var en større andel av pasientene som fikk døgnbehandling ved SSF enn de som fikk 
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dag/poliklinisk behandling ved SSF. Ettersom volum på poliklinikk er det mest betydelige, betyr dette en 
betydelig reisevirksomhet for befolkningen og reisekostnader for SSHF. 
 

 
Figur 2 Pasientstrømmer, Listerkommuner polikliniske pasienter/dagpasienter (1. Og 2. Tertial 2016) 

 

 
Figur 3 Pasientstrømmer, Listerkommuner døgnpasienter (1. Og 2. Tertial 2016) 

 
Pasienter med bostedsadresse i kommunene Flekkefjord og Kvinesdal får dekket en høy andel av sine ØH 
innleggelser på SSF (henholdsvis 85 og 81 prosent av pasientene). Majoriteten av pasienter i andre kommuner 
får ØH innleggelser ved et annet sykehus, til tross for at reiseavstanden er kortere til SSF. En stor andel av 
pasienter med bostedsadresse i kommunene Sirdal, Lund og Sokndal får dette tilbudet ved SUS, mens en stor 
andel pasienter med bostedsadresse i kommunene Hægebostad, Lyngdal og Farsund får dette tilbudet ved SSK.  
 
Tilsvarende har pasienter med bostedsadresse som grenser til opptaksområdet for et større lokalsykehus 
tendens til å "lekke" til disse sykehusene for å få utført planlagte innleggelser. Også pasienter med behov for 
poliklinisk behandling og dagbehandling har en tendens til å reise til andre sykehus enn SSF. 
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Hvor kommer ØH pasienten fra 
Med hensyn til å skulle vurdere modeller for akutte tjenester i SSF, er antallet pasienter som mottar ØH ved 
akuttmottaket den viktigste indikatoren på aktivitet. Hvor de kommer fra, hvilket fagfelt det dreier seg om, og 
til hvilke tider pasientene kommer er vesentlig for å dimensjonere vaktordninger i de ulike fagene.  
 
Nær 1/3 av pasientene som kommer til Flekkefjord for ØH kunne bringes til Kristiansand eller Stavanger 
direkte, mens de fem nærmeste kommunene naturlig sokner til SSF. Avhengig av fremtidige løsninger vil 
endringer i pasientflyt kunne justere pasientenes reisemønster - i alle fall de som AMK har hånd om. 
 
Illustrasjonen nedenfor viser hvilken kommune pasientene som mottar ØH ved SSF er bosatt i. Den viser også 
estimert reisetid fra kommunesenter til henholdsvis SSF eller til SSK/SUS i dag, samt forventet reisetid når ny 
motorvei er på plass (stiplede linjer). 
  

 
  
Figur 4 ØH pasientenes bostedskommune og reisetid til SSF, SSK og SUS 

 
De fem kommunene som har SSF som sitt nærmeste sykehus utgjør omkring 67 prosent av pasientene som 
mottar ØH ved sykehuset. Pasienter i de resterende kommunene har omtrent lik reisetid til SSK/SSU som til 
SSF. Når ny motorvei er på plass fra Kristiansand til Lyngdal estimeres det en reduksjon i reisetid på 33 
minutter11. Når dette tas med i beregningen, får innbyggerne i kommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad og 
Lindesnes betydelig mindre forskjell i reisetid til SSF og SSK (~40 prosent av pasientene til SSF i 2016). Gitt en 
videre forbedring av veiene fra Lyngdal og vestover, vil det justere bildet både med hensyn til reisetid til SSF og 
til SSK/SUS. 
 

                                                
11 http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ni-bommer-mellom-Lyngdal-og-Kristiansand-693393b.html 
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Kirurgi og ortopedi – aktivitet og innleggelser 
SSF har et lite opptaksområde, med lavt volum på de fleste pasientgrupper. Dette er utfordrende med tanke på 
hvilket tjenestetilbud det kan gis ved SSF, hvilken bemanning som kan benyttes, rekruttering av spesialisert 
fagpersonell og for kvalitet som følge av mengdetrening.  
 

 
 
Figur 5 Antall pasienter per år innen kirurgi, ortopedi, gynekologi og medisin, fordelt på innleggelser/poliklinikk 
og ukedag dagtid/kveld og helg 

 
Totalt kommer ca. 7500 pasienter årlig til SSF akuttmottaket. Av disse blir omkring 3700 pasienter behandlet 
poliklinisk, mens omkring 3800 pasienter blir lagt inn, herav ca. 550 operert.  
 
Når det gjelder kirurgi, fører omkring 60 prosent av alle innleggelsene (både ØH og elektiv) til operasjon. Av ØH 
innleggelser fører kun 30 prosent til operasjon (163 operasjoner i 2016). Totalt sett er operasjoner fordelt på 
antall leger12 219 per lege per år. Basert på at det er 131 operasjonskoder (dog noen relativt like), illustrerer 
det en utfordring med mengdetrening. 

                                                
12 Anslått 3,5 kirurg 
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Figur 6 Antall innleggelser kirurgi, operasjoner kirurgi og operasjoner per lege, fordelt på øh/elektiv døgn/elektiv 
dag 

 
En tilsvarende beregning innen ortopedi viser at 87 prosent av innleggelsene fører til operasjon. Det gir 394 
operasjoner fordelt på 212 operasjonskoder, noe som indikerer at det er noe høyere mengdetrening innen 
ortopedi enn innen kirurgi. Tilsvarende fører over 60 prosent av ØH innleggelser til operasjon. 
 

 
Figur 7 Antall innleggelser ortopedi, operasjoner ortopedi og operasjoner per lege, fordelt på ØH, elektiv døgn og 
elektiv dag 

Det vil videre fokusere på etterspørselen etter akutte ØH tjenester. I figurene nedenfor fremkommer det hvor 
mange pasienter som ble lagt inn fra akuttmottaket ved SSF, SSK og SSA i 2016, fordelt på hvilket fag det gjaldt 
og til hvilke tider pasientene ankom.  
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Figur 8 Antall innleggelser fra akuttmottaket per år innen ulike fagfelt ved SSF, SSK og SSA fordelt på dagtid 
ukedager, ettermiddag/natt ukedager og helg (2016) 

 
SSFs andel av innleggelser i 2016 for kirurgiske og ortopediske pasienter utgjør henholdsvis 10 og 15 prosent 
av SSHFs innleggelser gjennom akuttmottaket i 2016. Figuren nedenfor viser mer detaljerte tall for 
akuttinnleggelser for SSF inkludert andelen innleggelser som blir til en operasjon. 

 
 
Figur 9 Antall akuttinnleggelser per år fordelt på ulike fagfelt og dagtid ukedager, ettermiddag/kveld ukedager og 
helg 
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I løpet av 2016 ble det totalt lagt inn rundt 200 pasienter for både kirurgi og ortopedi. På kveldstid/natt var det 
mellom 150-170 pasienter, noe som tilsvarer én pasient hver andre dag. I løpet av helgene ble totalt 150-160 
pasienter lagt inn innen kirurgi og ortopedi. Dette viser en store forskjellen i hvor mange som opereres av de 
som legges inn, hvor kun 32 prosent av de som ble innlagt på kirurgisk ble operert, mens andelen som ble 
operert innen ortopedi var 66 prosent. Den største gruppen av pasienter som legges inn fra akuttmottaket er 
innen medisin (70 prosent). 
 
Polikliniske akuttpasienter til SSF er fordelt med ca. 20 prosent innen kirurgi, ca 70 prosent innen ortopedi 
mens de resterende pasientene primært er innen medisin. 
 

 
 

Figur 10 Antall innleggelser per år innen ulike fagfelt, fordelt på ukedag dagtid, ukedag kveldstid og helg 

Døgnprofil for ØH innleggelser 
Det legges i gjennomsnitt inn flest pasienter mellom kl. 08.00 og 16.00, men noen pasienter legges inn på 
kveldstid. Kun et fåtall pasienter legges inn på natten. Volumet av pasienter med medisinsk DRG er vesentlig 
større enn volumet av pasienter med kirurgisk DRG (omtrent 80/20). Illustrasjonen nedenfor viser 
gjennomsnittlig antall ØH innleggelser med medisinsk DRG per time/dag. 
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Figur 11 Gjennomsnittlig antall ØH innleggelser med medisinsk DRG per time/dag, fordelt på SSF, SSA og SSK 

 
Illustrasjonen nedenfor viser gjennomsnittlig antall ØH innleggelser med kirurgisk DRG per time/dag. Som 
grafen viser så er volumet av pasienter med kirurgisk DRG vesentlig mindre enn for pasienter med medisinsk 
DRG. 
 

  
 
Figur 12 Gjennomsnittlig antall øyeblikkelig hjelp innleggelser med kirurgisk DRG per time/dag 

Det legges i gjennomsnitt inn mindre enn én pasient mellom kl. 00.00 og 08.00 med kirurgisk DRG ved SSA og 
SSK. Ved SSF legges det i gjennomsnitt inn en pasient med kirurgisk DRG hver tiende dag i tidsrommet mellom 
kl. 00.00 og 08.00.  

2.2.3. Kvalitet og pasientsikkerhet 

Kvaliteten på de kirurgiske og ortopediske inngrepene som i dag utføres ved SSF er generelt god. Dette er godt 
dokumentert på de områdene der det finnes kvalitetsregistre. På de nasjonale kvalitetsregistrene skiller ikke 
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SSF seg ut fra de andre sykehusene i SSHF eller andre sykehus i landet forøvrig. SSF er blant de fire beste 
sykehusene i Norge når det gjelder brukererfaringer, omtalt i kap 2.2.1.  
 
Det er imidlertid bekymring rundt inngrep som utføres svært sjeldent. I SSHFs Utviklingsplan 2030 beskrives 
det som en hovedutfordring for SSF “å ha robuste fagmiljøer og kunne drive kvalitetsmessig og kostnadsmessig 
godt med et begrenset pasientvolum". 
 
Som beskrevet i kapittel 1, besluttet administrerende direktør i samråd med klinikksjef Kirurgi og fagdirektør 
den 26. mars 2015 at det ikke lengre skulle utføres akutte bukoperasjoner ved SSF på bakgrunn av for liten 
erfaring med å håndtere slike kompliserte operasjoner. Risikoen for feilbehandling ble dermed vurdert å være 
for stor. 
  
Av alle operasjoner i SSF er 18 prosent av kirurgiske og ortopediske operasjoner utført mindre enn fem ganger i 
løpet av et år - fordelt på 3,5 kirurger og 3,8 ortopeder. På noen prosedyrer utfordrer dette hvordan 
kompetanse basert på mengdetrening opprettholdes hos helsepersonellet som utfører både diagnostisering, 
vurdering og prosedyrer. Dette er del av et bakgrunnsbilde for valg av den modell som skal velges for traume- 
og akuttkirurgisk beredskap. Fagmiljøene i SSHF må sammen gjennomgå i hvilke prosedyrer kompetansen er 
avhengig av mengdetrening. I tillegg må det foreslås kompenserende tiltak.  
 
Medarbeiderundersøkelse 2016 
Det er god meldekultur i Flekkefjord. På spørsmål i medarbeiderundersøkelsen 2016 rundt 
pasientsikkerhetskultur scorer klinikken blant de 15 prosent beste i Norge, sett opp mot referansen, og høyere 
enn gjennomsnittet for SSHF. På andre spørsmål rundt forbedringer, som meldekultur i forhold til avvik, scorer 
de på nivå med referansen, men noe lavere enn gjennomsnittet for SSHF. Klinikken scorer blant de 15 prosent 
beste på spørsmål om «Vi diskuterer åpen de feil og hendelser som oppstår for å lære av dem». 

2.3. Oppgavedeling og samhandling  

I tabellen nedenfor fremgår det hvordan helsetilbudet innenfor ulike fagområder er fordelt mellom de tre 
sykehusene i SSHF.  
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FAGOMRÅDER SSA SSK SSF 

Barnemedisin og barnehabilitering ●        ●         

Fysikalsk medisin og rehabilitering ●        ●         

Indremedisin ●        ●       ●       

-     Lunge ●        ●       ●       

-     Gastroenterologi ●        ●   

-     Endokrinologi ●                

-     Hjertemedisin /kardiologi ●        ●       ●       

-     PCI ●        ●         

-     Hematologi ●        ●         

-     Infeksjonsmedisin        ●         

Nevrologi ●        ●         

Revmatologi        ●         

Kreftbehandling med stråleterapi        ●         

Smertepoliklinikk ●                

Generell kirurgi ●        ●       ●       

-     Fedmekirurgi ●                

-     Plastikk kirurgi ●                

Gynekologi/obstetrikk ●        ●       ●       

-     Urologi ●        ●         

-     Gastrokirurgi ●        ●         

-     Endokrinologisk kirurgi        ●         

-     Karkirurgi ●        ●       ●       

Ortopedi ●        ●       ●       

Øre-nese-hals ●        ●         

Kjevekirurgi ●                

Øye ●               

Anestesi ●        ●       ●       
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Prehospitale tjenester13 ●        ●       ●       

Tabell 2 Lokalisering av kliniske funksjoner i SSHF 

I tabellen nedenfor fremkommer organiseringen av tilbudet innen psykisk helsevern og TSB.  

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE, RUS- OG AVHEGIGHETSBEHANDLING SSA SSK SSF 

ABUP ●        ●       ●       

Distriktspsykiatriske senter (DPS)14 ●        ●       ●       

Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer        ●         

Psykiatrisk sykehusavdeling ●        ●         

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling15 ●        ●         

Tabell 3 SSFHs organisering av tilbudet innen psykisk helsevern og TSB 

MEDISINSK SERVICEKLINIKK SSA SSK SSF 

Immunologi        ●         

Transfusjonsmedisin ●        ●       ●       

Medisinsk biokjemi ●        ●       ●       

Medisinsk mikrobiologi        ●         

Patologi        ●         

Radiologi ●        ●       ●       

Tabell 4 SSFHs organisering av tilbudet ved medisinsk serviceklinikk 

Samarbeid mellom sykehus - Sykehus i nettverk 
NHSP16 omtaler samarbeid mellom sykehus, og hvordan sykehus skal arbeide i nettverk. SSF har i flere år vært 
bevisst på at de trenger å være en del av et større fagmiljø for å sikre gode helsetjenester til befolkningen. De 
har i mange år arbeidet i nettverk med både SSK og SSA om samarbeid rundt pasientforløp, utdanning av 
helsepersonell og ambuleringsordninger. Nedenfor beskrives ulike eksempler på samhandling mellom 
sykehusene: 
 

● Gynekologi /selektering av fødsler etter fødeveileder.  
○ Det gjennomføres faste perinatal møter på tvers av lokasjonene hver syvende uke. I tillegg er 

det felles prosedyrer og rutiner for oppfølging av pasienter. Det er et velfungerende samarbeid 
rundt gynekologiske operasjoner, ved at SSK overfører pasienter til SSF når de har 
kapasitetsutfordringer. Overføring av selekterte fødsler fra SSK til SSF, hvor pasienter fra 

                                                
13 AMK lokalisert på Fyresmoen, helikopterbase i Arendal, 21 ambulanser fordelt utover opptaksområdet 
14 DPS: Kristiansand (Solvang og Strømme), Lister (Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord) og Aust-Agder (Bjorbekk/Tvedestrand/Grimstad) + 
akutt ambulant team. 
15 ARA: Også Byglandsfjord 
16 S. 105 
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Lindesnes, Lyngdal og Farsund som har ønsket å føde i SSK overføres til SSF. Fra 2017 har SSF 
inngått samarbeid med SUS om 15 større gynekologiske inngrep per måned. 

● Kirurgi 
○ Fra 2017 har SSF avtale med SUS om å utføre inngrep for dem innenfor bløtdelskirurgi 

(dagkirurgi). 
● Barn 

○ Det er en polikliniske dager for nyfødte barn per uke. Alle nyfødte skal undersøkes av 
barnelege. Det løses ved at en barnelege ambulerer fra SSK til SSF slik at mor/barn slipper å 
reise til SSK. Det gjennomføres tverrfaglige fagdager og løpende undervisning i resucitering av 
nyfødte for jordmødre og anestesipersonell for å sikre nødvendig kompetanse. SSF 
tilrettelegger for at barn i Listerregionen som trenger oppfølging får dette på SSF (samarbeid 
mellom med.avd og HABU) 

●  Dialyse 
○ Alle pasienter i Listerregionen, Lund og Sokndal får tilbud om dialysebehandling ved SSF. 

Dialysebehandling iverksettes ved SSK og overføres til videre behandling ved SSF. Pasientene 
får tett oppfølging av nefrolog og fagutviklingssykepleier fra SSK. Både leger og sykepleiere i 
SSF får undervisning/veiledning av nefrolog og fagutviklingssykepleier fra SSK. Det er samme 
utstyr ved begge lokasjoner. Dialysesykepleier fra SSF har faste dager (3 dager/8 uker) i 
arbeidsplan ved SSK for å vedlikeholde og fornye kompetanse. Ved behov har ansvarlig 
indremedisinsk spesialist ved SSF og nefrologer fra SSK telefonkonferanse. Dette gjelder særlig 
ved gjennomføring av ferieavvikling. SSF tar imot gjestedialysepasienter, spesielt i 
sommerferien. SSF samarbeider spesielt med SUS vedrørende pasienter fra Lund og Sokndal 
på dette området. 

● Onkologi/palliasjon 
○ Behandling til pasienter med kreft (gjelder ikke barn) startes opp ved SSK, senter for 

kreftbehandling (eventuelt OUS) og følges opp (kontroller, behandlinger) ved SSF. Onkolog fra 
SSK har siden 2009 ambulert til SSF fast hver 14. dag i forbindelse med veiledning, 
undervisning og gjennomgang av pasienter. Onkologien blir stadig mer spesialisert, og behov 
for samarbeid med onkologer innen spesielle diagnosegrupper vil øke. 

○ Fra medio 2017 vil ambuleringen reduseres til fire ganger per år, og erstattes av daglige 
videokonferanse mot Senter for kreftbehandling hvor man får mulighet for å diskutere 
behandling og problemstillinger vedrørende pasienter som har oppfølging ved SSF. 

○ Kreftsykepleier og palliativ sykepleier samarbeider tett med fagmiljøet ved SSA og SSK. Det 
gjennomføres felles tverrfaglige fagdager og annen undervisning på tvers i SSHF. 

● Slagbehandling/teleslagsløsning 
○ SSF har i mange år vært i tett samarbeid med nevrologisk avdeling ved SSA og SSK om 

slagpasienter. Nevrologiske pasienter behandles i SSK. 
○ Trombolysebehandling ved SSF gis i samarbeid med nevrologisk avdeling i Kristiansand. Når 

pasienten meldes til SSF, varsles nevrologisk bakvakt i SSK som går til sin datamaskin og 
telefon og venter på oppkalling fra når pasienter kommer. Når pasienten kommer til sykehuset 
går den straks til RTG avdeling for CT. Nevrolog fra SSK ser på bilder sammen med bakvakt SSF 
og det besluttes om pasienten skal ha trombolysebehandling eller ikke. Hvis det vurderes at 
det må utføres trombektomi, overføres pasienten til SUS grunnet tidsfaktor. Ved 
trombolysebehandling legges pasienten til intensiv overvåkning. Det har vært teleslagløsning 
ved SSF mot SSK siden 2003. Tverrfaglig personell deltar i slagforum i SSHF. SSHF har felles 
prosedyrer og personell fra SSF deltar i undervisning i disse. 

○ Pasienter med behov for trombectomi overføres til SUS 
● Intensiv/intermediære pasienter 
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○ SSF har ikke kapasitet til å ha en respiratorpasient mer enn ett døgn. Pasientene flyttes da til 
SSK eller SSA. Motsatt så mottar SSF intermediære pasienter fra SSK.  

● Lunge/gastro/hjerte 
○ Pasienter fra Listerregionen som har behov for PCI overføres til SSA. Det er et tett samarbeid 

mellom lungeseksjonen ved SSK gjennom daglig telefonkontakt og diskusjon vedrørende 
pasienter. Det samme gjelder for hjertepasienter. 

  
Samarbeid med kommunehelsetjenesten i Listerregionen 
SSF og Lister helsenettverk samarbeider om utarbeidelse av prosjektsøknader innenfor mange fellesområder. 
Det skjer i regi av Helsenettverk Lister. Eksempler på dette er kompetanseheving i kommunehelsetjenesten 
innenfor palliasjon, lunge og diabetes. SSF sine leger og sykepleier deltar her med undervisning og veiledning. 
SSF arrangerer årlig tellende emnekurs for fastleger i Listerregionen og andre interesserte. Våren 2017 er det 
planlagt nytt emnekurs innenfor gynekologi. SSF sine leger deltar ofte på smågruppemøter blant fastlegene. 
 
SSHF deltar sammen med kommunene på Agder i KS Læringsnettverk for gode pasientforløp. Hensikt med 
læringsnettverket er å videreutvikle gode pasientforløp, samarbeidet mellom kommunene og SSHF skal styrkes 
og det skal jobbes mot trygg overføring ved utskriving av pasienter som trenger oppfølging fra kommunens 
helse og omsorgstjeneste. Det er et mål om å utvikle modeller for utviklingsteam og det er ønskelig med 
involvering fra fastleger og sykehusleger. SSF og Lister helsenettverk er involvert ved at hver kommune og hver 
sykehuslokasjon har opprettet forbedringsteam som skal jobbe med utvikling av gode pasientforløp i egen 
organisasjon. Arbeidet baseres på arbeid internt i SSHF og i hver kommune samt på regionale samlinger. 
 Samarbeid legevakt og SSF  
Legevakten og akuttmottaket i Flekkefjord er i dag samorganisert med felles pleietjeneste. Det er i dag lite 
formalisert samarbeid legevakt og akuttmottak. Kommuneoverlege mener at Legevakten vil trenge 
kompetanseheving, økt bemanning med flere leger på vakt og det må også etableres en ordning for 
kontrollopplegg, noe som kan medføre at legevakten må åpnes også på dagtid. Eventuell overføring av oppgaver 
fra spesialisthelsetjenesten til legevakten må utredes nærmere. 
 
Tettere samarbeid legevakt og SSF ligger innenfor mulighetsbildet, presentert senere i dokumentet, som vil 
bedre pasientens helsetjeneste og redusere overføringer til SSK. Dette gjelder bruk av diagnostisk utstyr og 
tolkning, eks billeddiagnostikk og laboratorier med konferering med spesialister på SSF og SSK slik det står 
beskrevet i rapporten «akuttmedisinsk kjede på Agder». 

2.4. Organisering og ledelse for SSHF og SSF 

SSHF endret klinikkstruktur 1. Januar 2016, til stedlige somatiske klinikker ved SSA, SSK og SSF, og etablerte en 
klinikk for prehospitale tjenester. Klinikk for psykisk helse - psykiatri og rus og avhengighetsbehandling, 
medisinsk service klinikk og de fire sentrale stabene ble videreført som tverrgående klinikker. Administrerende 
direktørs ledergruppe består av fem kvinner og fem menn. 
 
Figuren under viser klinikker og stabsavdelinger i SSHF per 1. Januar 2017.     
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Figur 13 Klinikker og stabsavdelinger ved SSHF (1.1.2017) 

Klinikk for somatikk Flekkefjord består av medisinsk-og kirurgisk avdeling. Avdeling for kirurgi omfatter 
kirurgi, ortopedi, anestesi, operasjon, intermediær, og føde/barsel. SSF består i tillegg av laboratorier, radiologi 
og andre servicefunksjoner som er organisert i medisinsk service klinikk virksomhet i Flekkefjord. PSTT har syv 
ambulanser i Listerområdet og KPH har et distriktsmedisinsk senter på Lister 
  
SSHF er bygget opp og styres etter prinsippet for linje-stab organisering. Det innebærer klare linjer for ansvar 
og myndighet. Hver enkelt ansatt skal kun ha én leder. SSHF har som hovedregel 4 ledernivåer. Ledere på alle 
nivåer har totalansvar for sin enhet. Det omfatter fag, kvalitet, personal og økonomi. 
  
Ledelse i SSHF handler om å levere tjenester med god kvalitet innenfor gitte rammebetingelser og 
målsetninger, gjennom å mobilisere faglige og menneskelige ressurser hos medarbeiderne, og utvikle 
hensiktsmessige organisasjonskulturer og gode samarbeidsformer internt og eksternt. 
  
Ledere i SHHF har plikt til å formidle og praktisere foretakets verdigrunnlag i møte med ansatte, pasienter og 
pårørende. Ledere skal vise ansvarlighet, endringsvilje og lojalitet for vedtak som er fattet, samt åpenhet og 
interesse, både for fag, medarbeidere og samfunnsforhold. SSHF har definert lederkrav til ledere. 

2.5. Bemanning og kompetanse 

Klinikk for somatikk Flekkefjord består per 1. januar 2017 av 258 årsverk. I tillegg har SSF 57 årsverk innenfor 
radiologi, laboratorier og andre servicefunksjoner.  
 
For å ivareta de store pasientgruppene som i fremtiden skal få tilbud ved SSF har foretaket behov for 
helsepersonell med både spisskompetanse og breddekompetanse. 
  
SSF har over flere år hatt utfordringer med å rekruttere spesialister og anestesisykepleiere. Sykehuset har 
iverksatt tiltak for å sikre rekruttering av spesialister internasjonalt. Stillinger utlyses i hele Europa og SSHF 
deltar på rekrutteringsmesser i Nederland og Portugal. SSF sine nåværende utenlandske leger rekrutterer nye 
kollegaer fra andre land. Per i dag er rundt 90% av overlegene ved SSF utenlandske. Tilgang til turnusleger 
sikrer rekruttering av nye leger i spesialisering (LiS) innenfor medisin. 
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Somatisk klinikk SSF har i dag 44,4 legeårsverk. Det er ni overleger og tre LiS innenfor medisin, fire 
gynekologer, fire anestesileger, syv overleger i kirurgi/ortopedi, og ti turnusleger, totalt 36 leger. I tillegg 
kommer tre radiologer i medisinsk serviceklinikk i Flekkefjord. To stillinger er per dags dato (gynekolog og 
ortopedi). I tillegg er to av tre radiologstillinger vakante. 
  
SSF har et godt system og struktur for oppfølging og tilrettelegging for medarbeidere som rekrutteres 
internasjonalt. De blir godt integrert i både fagmiljøet og lokalmiljøet, og utgjør en stabil arbeidskraft. 
  
Et viktig rekrutteringsvirkemiddel er muligheten for å inngå i et større fagmiljø. Det tilrettelegges for tett 
samarbeid med fagmiljøer i SSK. Det gjennomføres daglig multidisiplinære team-møter med mulighet for 
diskusjon av pasienter i et større fagmiljø. Det tilrettelegges for hospitering samt nasjonale konferanser slik at 
fagfolkene blir kjent med det norske fagmiljøet. Det er etablert fadderordninger slik at hele familien blir 
ivaretatt. Rekrutteringsutfordringene innebærer at SSF har ledige stillinger og at vaktordningene er meget 
sårbare. Konsekvensen er en høy vaktbelastning og overtid for legene innenfor det enkelte fagområde, samt høy 
innleie fra eksterne vikarbyrå. 
  
Klinikken har høy sykepleiekompetanse og har vektlagt videreutdanning av sykepleiere for å sikre nødvendig 
kompetanse. SSF har en relativt høy andel spesialsykepleiere (47 av 141 sykepleiere). I tillegg er det 11 
jordmødre og 21 helsefagarbeidere. I tillegg til å utdanne anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere har 
klinikken vektlagt å utdanne spesialsykepleiere innenfor geriatri, kreft, palliasjon, diabetes og hjerte. 
Det er etablert hospiterings- og rotasjonsordninger mellom sykehusene i SSHF. 
  
SSHF har inngått avtale med UiA om samarbeid om utdanning av anestesi- og operasjonssykepleiere. SSF har et 
smalt tilbud og er avhengig av sykepleiere har rotasjon i praksis for å få godkjent utdanningen. 
  
SSHF har en utfordring med å etablere en god ordning i vakttid innenfor i radiologi mellom lokasjonene. 
  
 I 2017 starter arbeidet med å implementere ny spesialiststruktur for leger. Det må sikres at turnuslegene i SSF 
oppnår sine læringsmål. Spesialistutdanningen vil i fremtiden bli inndelt i 3 nivåer for LiS, og dagens 
turnusleger vil i fremtiden hete LiS1, Det er vedtatt en ny spesialitet innenfor akutt- og mottaksmedisin mens 
generell kirurgi utgår i ny struktur.  
 
SSF har i dag en 4-delt kirurgisk vakt som består av ortopeder/generell kirurger/gastrokirurg. Dette vil ikke 
være en bærekraftig vaktordning i fremtiden. Kirurger med kompetanse i gastrokirurgi skal etter ny 
spesialiststruktur ha vaktbærende funksjon innen kirurgi. Gastrokirurgier vil ikke ha kompetanse i ortopedi og 
det må evt. være et eget vaktsjikt for ortopedi. Dette vil øke utfordringsbilde ytterligere i Flekkefjord. 
  
Medisinsk avdeling har per dags dato godkjent for 3. 5 år LIS av spesialistutdanningen i indremedisin. Det er 
etablert samarbeidsavtaler med SSA og SSK som sikrer muligheten for å utdanne egne spesialister. SSF har ikke 
LIS innenfor kirurgi. SSHF har etablert et prosjekt for implementering av ny spesialitetsstruktur for leger og SSF 
deltar i dette arbeidet.  
  
Oppgaveglidning kan være et tiltak for å overføre flere oppgaver til nye yrkesgrupper for å veie opp for 
rekrutteringsutfordringene. 
  
SSF har et godt samarbeid med kommunene på Lister og bør inngå mer samarbeid om spisskompetanse, for 
eksempel ved å legge til rette for kombinasjonsstillinger på tvers av helsetjenestenivåene for kreftsykepleiere, 
jordmødre med mer.  
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2.6. Økonomi 

Klinikk for somatikk ved SSF har opplevd en betydelig vekst i pasientbehandling fra 2015 til 2016. Veksten er 
på over ti prosent i flere fagområder. En stor del av veksten er ØH innen medisinske fag til Listerbefolkningen. 
 
Klinikken har et betydelig økonomisk utfordringsbilde med et resultat på ca. -11,5 mill. kr i 2016. Av dette 
utgjør merforbruk av legeårsverk om lag 6,5 mill.kr, noe som er et avvik på vel elleve prosent fra budsjett. I 
dette avviket ligger vel tre mill. kr i merkostnader knyttet til dyr innleie av leger i forbindelse med 
langtidsfravær og sommerferieavvikling. Merforbruket må også sees i sammenheng med et betydelig 
merforbruk av spesialisthelsetjenester i Lister-befolkningen, som i 2015 var omkring syv prosent høyere enn 
beregnet behov, og økte ytterligere i 2016. Merforbruket gjelder i særlig kommunene Flekkefjord, Kvinesdal og 
Farsund. Det jobbes med tiltak på dette området. 
 
Listerkommunene har også det høyeste forbruket av pasientreisekostnader på Sørlandet. Med om lag 45 mill. kr 
av i totalt 171 mill. kr utgjør dette omlag 2,5 ganger mer per innbygger enn Sørlandet forøvrig. Hovedårsaken er 
at en stor del av behandlingen gis ved SSK, i tillegg til det høye forbruksmønsteret. 
 
Med hensyn til økonomiske betraktninger/kalkyler for ulike driftsmodeller for SSF, er det viktig å påpeke at 
dette må sees i et helhetlig perspektiv for hele SSHF. Det betyr blant annet at det ikke skapes noen merinntekter 
dersom det flyttes pasientvolum til SSF fra SSA eller SSK. Dette basert på at det totale antall pasienter ikke vil 
øke vesentlig i sum utover det enheten har kapasitet til å løse hver for deg i dag, og at ventelistene på de 
fagområdene SSF kan dekke er begrensede. 
 
Eventuell besparelse i form av nedtak av ressurs ved de andre lokasjonene vil være det eneste som kan veies 
opp mot økte kostnader ved SSF og økte pasientreisekostnader etc. 
 
I de ulike modellene i rapporten er derfor legekostnader og pasientreisekostnader de to vesentligste 
økonomiske driverne i betraktningene, i tillegg til endring i gjestepasientinntekter for Rogalandspasienter. Et 
annet viktig moment er hvilken dagtidskapasitet de ulike legebemanningene gir, basert på valgt vaktordning. 
Dette gir seg uttrykk i antall operasjoner og polikliniske pasienter det vil være behov for å tilføre SSF for å 
utnytte legekapasiteten på normalt nivå. 

2.7. Geografi, samferdsel og tilgjengelighet 

Klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) inkluderer AMK-sentral og pasientreiser, ambulansetjenesten, 
sykehusbussene og luftambulansetjenesten. Det innebærer blant annet 21 ambulansestasjoner og 30 
ambulanser og luftambulansebase.  
 
Ambulanser 
I Listerområdet er det til sammen syv ambulanser stasjonert i henholdsvis Flekkefjord (to stykk), Sirdal, 
Farsund (to stykk), Lyngdal og Hægebostad. Disse ambulansene har døgnberedskap hele året og utførte 5720 
oppdrag i 2016, av totalt 37400 ambulanseoppdrag i SSHF. Ambulanseberedskapen i SSF sitt område er relativt 
sett betydelig høyere per 1000 innbygger sammenlignet med andre områder innenfor SSHFs dekningsområde.  

 
Anslagsvis 70 prosent av dagens ambulanseoppdrag er knyttet til pasienter med medisinske problemstillinger. 
Dersom det skulle bli flere pasienter med kirurgiske problemstillinger som må fraktes med ambulanse til 
eksempelvis SSK synes antallet å være så lavt at det ikke vil bli et utfordrende volum å håndtere for 
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ambulansetjenesten. De 7 ambulansene i Listerregionen har i dag betydelig ledig kapasitet og lav 
utnyttelsesgrad i forhold til andre ambulansestasjoner i Agderfylkene. 
Ambulansepersonellet håndterer pasienter med traumer/kirurgiske problemstillinger der disse oppstår og 
frakter pasienter til sykehus.  
Illustrasjonen nedenfor viser at antallet pasienter som ble fraktet med ambulanse til SSF per måned i 2016 var 
relativt jevnt i 2016 (totalt 2181 pasienter).  
 

Pasientflyt inn til SSF i 2016 (totalt 2181) 

 
 
Figur 14 Pasientflyt inn til SSF per måned (2016) 

 
I tillegg til å kjøre pasienter til SSF, kjører ambulansetjenesten pasienter mellom sykehusene. Tabellen nedenfor 
viser hvor mange pasienter som er kjørt fra SSF til SSK, SSA og SUS i 2016, samt hvor mange som er kjørt fra 
disse sykehusene til SSF. 
 

 SSK SSA SUS 

Fra SSF 229 55 19 

Til SSF 113 62 62 

 
Tabell 5 Antall pasienter som ble fraktet med ambulanse mellom sykehus i 2016 

 
Veistengninger på aksen SSF – SUS/SSF – SSK 
PTSS har ingen eksakte tall på veistengninger. Tjenesten opplyser om at veistengninger grunnet vær/ytre 
faktorer i liten grad berører dem. Transporter mellom sykehus blir i slike tilfeller ivaretatt ved å kjøre etter 
anviste omkjøringer. 
 
Det man tidvis kan oppleve av utfordringer er veistengninger grunnet trafikkulykke. I 2016 responderte 
ambulansetjenesten i Flekkefjord, Sirdal, Farsund og Lyngdal på 131 meldinger om trafikkulykker. Dette 
håndteres uten problemer i dag. 
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Luftambulanse og 330 skvadronens redningshelikopter 
I tillegg til ambulansetjenesten er SSF dekket av to luftambulansebaser og redningshelikopter (330 
skvadronen). Norsk Luftambulanse har baser i Arendal og Stavanger, mens redningshelikoptrene er stasjonert 
på Sola. 
 
Forutsatt ideelle forhold med null vind og godt nok vær til å fly direkte har luftambulanse følgende flytider: 

● SSA (base)- SSF:126 km= 35 min flytid 
● SUS (base)- SSF: 90 km = 25 min flytid 
● SSK- SSF: 85 km= 21 min flytid 

I tillegg kommer 4- 10 minutter responstid17. 
 
For luftambulansen gjelder følgende nøkkeltall: 

● Ca 10 prosent totalt av alle forespørsler om oppdrag må gjennomføres på annen måte pga værforhold 
● Ca 30 prosent av turene er det værforhold som gjør at man må gå langs kysten, da vil tidene over øke 

med ca. 10 til 20 prosent. 
 
  

                                                
17 15 min er myndighetskravet (maks). Det er ikke landingsplass på SSF. Man må ha ambulansetransport til og fra fotballbanen. Dette øker 
oppdragstiden med 20- 30 minutter (sammenliknet med om det hadde vært landingsplass på sykehuset). 
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Illustrasjonen nedenfor viser antall gjennomførte sekundæroppdrag18 fra SSA basen (Norsk Luftambulanse). 
 

 
 
Figur 15 Antall gjennomførte sekundæroppdrag fra SSA basen, 2013 - 2016, fordelt på akuttoppdrag og 
hasteoppdrag fra SSF 

Redningshelikopteret 
330 skvadronen flyr Sea King helikopter med annen bemanning, utrustning og regelverk enn luftambulansen, 
slik at det er rimelig å anta at de har lavere andel av avvisninger på grunn av vær enn luftambulansen. 
 
Avvisningen antas å være svært lav (1-2 prosent) kystnært, mens den på innlandet vil kunne antas å være mer 
lik luftambulansen. Med sin beliggenhet inne i en lang fjord vil Flekkefjord sannsynligvis treffe midt mellom 
disse forholdene. 
 
Pasientreiser for øvrig 
Det benyttes om lag 45 millioner kroner i pasientreiser i form av taxi, egen bil eller kollektivtransport for 
Listers befolkning. Dette utgjør om lag 2,5 ganger snittet pr innbygger sammenliknet med Agderbefolkningen 
for øvrig, og skyldes en kombinasjon av høyt forbruk av helsetjenester og til dels lange avstander. Som del av 
dette er helsebuss-tilbud i sykehusets regi mellom Lyngdal og Kristiansand på alle ukedager opprettet for å 
minimalisere kostnadene. 
 
Det foretas om lag 18.000 pasientbehandlinger av Listerpasientene ved SSK/SSA og SUS hvert år. En reduksjon 
av denne reiseaktiviteten er beskrevet i mulighetsbildet i rapporten, og vil ha en evt. betydelig positiv 
samfunnsøkonomisk konsekvens i tillegg til innsparingen i reisekostnader. 
  

                                                
18 Sekundæroppdrag er transportoppdrag. Det er svært unntaksvis luftambulansen er i Flekkefjord kommune på primæroppdrag - da 
pasienten ofte er kommet inn på sykehus innen de kommer frem og da blir det eventuelt et sekundæroppdrag. For kommunene rundt er det 
noe mer vanlig med primæroppdrag. 
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2.8. Teknologi og utstyr 

SSF har god erfaring med bruk av teknologi, noe som enda viktigere fremover. Nedenfor beskrives noen 
områder hvor teknologi blant annet brukes i samhandling med SSK. 
 
Teleradiologi 
SSF har ikke lokal vaktordning for radiolog. CT med kontrast utføres 24/7. Når radiolog ikke er til stede har 
bakvakten på medisinsk avdeling ansvar, og etter vanlig arbeidstid kan bildene tolkes av radiolog på SSK eller 
SSA via teleradiologi. Akutte ultralydundersøkelser utenom vanlig arbeidstid utføres av klinikerne. 
 

Telemedisin 
Telemedisinske løsninger i forbindelse med slagmottak og trombolytisk behandling ved SSF brukes aktivt og er 
velfungerende ved SSF. Disse løsningene kan også brukes på andre fagområder enn slagmottak. 
 
Telemedisinsk løsning med video (“teleslagsløsning”) brukes i tett samarbeidet med nevrolog på SSK for å 
behandle trombolyse ved hjerneslag. Det har vært teleslagløsning ved SSF mot SSK siden 2003. Løsningen ble 
oppgradert med video i 2011. 
 
Det gjennomføres videre mye undervisning og møter med videokonferanse som bidrar til enhetlig praksis og 
rutiner, prosedyrer samt faglig vedlikehold/oppdatering. 
 
Veien videre 
Dagens bruk av videokonferanse mellom SSF og SSK/SSA kan videreutvikles til også å omfatte vurderingen av 
akutt syke pasienter innen indremedisin og kirurgi. Dersom pasienter innlagt ved medisinsk avdeling SSF 
utvikler et sykdomsbilde som fordrer vurdering av kirurg ved SSK kan det tenkes at en videokonferanse fra et 
undersøkelsesrom på SSF vil kunne bidra til å sikre en god førstehånds kirurgisk vurdering av pasienten, da i 
tett samarbeid med lokal anestesilege eller indremedisiner ved SSF. 
   
Utviklingen innen prehospital diagnostikk, eksempelvis ambulanser med CT-muligheter og redningshelikoptre 
som vil bli mer robuste enn dagens modeller, vil i fremtiden gjøre det mulig å samlet sett gjøre mer for flere 
pasienter prehospitalt. Flere spesialisthelsetjenester kommer i fremtiden til å bli levert på digitale plattformer, 
uavhengig av hvor pasienten befinner seg, for eksempel i hjemmet. Dette gjelder eksempelvis postoperativ 
oppfølging, behandling av kroniske sykdommer og tidlig deteksjon av kritiske tilstander.  
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3. Overordnede strategier, føringer og trender 
 
I dette kapittelet presenteres i korte trekk overordnede strategier og føringer som har påvirker valget av 
organisering av akuttfunksjonene ved SSHF.  

3.1. Nasjonal helse- og sykehusplan 

Stortinget vedtok NHSP 17. Mars 2016. Denne planen gir føringer for den fremtidige utviklingen av sykehusene, 
inkludert organiseringen av helsetjenestene. Her skilles det mellom ulike typer sykehus: 

● Regionsykehuset er hovedsykehuset i helseregionen: Universitetssykehuset i Nord- Norge, St. Olavs 
Hospital, Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssykehus 

● Stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60-80 000 innbyggere og et bredt tilbud innen 
akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter 

● Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. 
Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-båt- og 
luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig 

● Sykehus uten akuttfunksjoner (elektive sykehus) 
  

NHSP skisserer følgende utfordringer for de små akuttsykehusene:  
● Mange sykehus har for lite pasientgrunnlag til å gi et trygt og forutsigbart akuttilbud 24/7.  
● Mange mindre sykehus har vanskeligheter med å rekruttere og er avhengige av vikarstafetter. 
● Utfordringene er størst innen kirurgifaget på grunn av økende krav til spesialiserte ferdigheter og 

spesialisert utstyr og støttepersonell. 
● Den generelle kirurgen med bred og allsidig kompetanse vil forsvinne over tid fordi arbeidet blir mer 

spesialisert. 
● For å opprettholde døgnkontinuerlig vaktordning trengs det 6–8 generelle kirurger. Det er vanskelig å 

bemanne små sykehus med så mange kirurger allerede i dag. I årene som kommer, blir det enda 
vanskeligere fordi det blir færre generelle kirurger. 

 
I arbeidet med å vurdere organiseringen av akuttfunksjoner ved SSHF er skillet mellom akuttsykehus og 
sykehus uten akuttfunksjoner, som nevnt ovenfor, relevant. Nedenfor beskrives to scenarier for utvikling av 
tilbudet til akutt syke pasienter ved lokalsykehusene. Begge scenariene tar hensyn til forhold som avstander og 
klima. Scenariene viser muligheter og begrensninger basert på et sett av forutsetninger som er beskrevet under. 
 
Scenario 1: Akuttsykehus med tilpassede akuttfunksjoner 
Dette scenariet bygger på regjeringens forslag til prinsipper for sykehusstruktur, og på forutsetningen om at 
enkelte lokalsykehus med opptaksområde under 60–80 000 innbyggere over tid skal kunne omstilles til 
akuttsykehus uten akutt generell kirurgi. Disse sykehusene skal minst ha akutt indremedisin, 
anestesiberedskap og planlagt kirurgi. De sykehusene som i dag har fødetilbud, kan fortsatt ha dette. 
 
I dette scenariet kan SSF bli akuttsykehus med akutt indremedisin, anestesi, planlagt kirurgi, men uten 
døgnvakt i generell kirurgi. For pasientene vil dette scenariet bety at: 

● De fleste pasientene som i dag får sitt akuttilbud lokalt, vil kunne få det også i framtiden  
● Fødetilbudet vil kunne opprettholdes  
● Det fortsatt vil være planlagt kirurgi 

  



39 

Scenario 2: Alle akuttsykehus må ha akuttkirurgi 
Dette scenariet bygger på forutsetningen om at sykehus med akuttfunksjoner skal ha døgnkontinuerlig 
beredskap i både indremedisin, generell kirurgi og anestesi. Med dagens krav til arbeidstid må sykehusene 
bemannes med minst seks til åtte generelle kirurger for å kunne opprettholde døgnkontinuerlig vaktordning. 
  
I dette scenariet kan SSF bli omgjort til et sykehus uten akuttfunksjoner, annen spesialisthelsetjeneste, eller 
nedlegges. For pasientene vil dette bety at:  

● Pasientene vil miste sitt akuttilbud lokalt 
● Flere gravide vil miste sitt lokale fødetilbud 

 
I planen legges det vekt på at tilbudet vil måtte tilpasses lokale forhold, og ved behov ha ulik kompetanse og 
systemer for vurdering, stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Det legges også opp til at flere av 
sykehusene vil fortsatt måtte ha fullt akuttkirurgisk tilbud på grunn av lange avstander. 
 
Uansett hvilken løsning en velger for organisering av tilbudet til akutt syke pasienter i morgendagens sykehus, 
må sykehusene i enda større grad fungere i nettverk. Sykehus i nettverk betyr god oppgavedeling og samarbeid 
om pasientforløp, bemanning, utdanning av helsepersonell og hospiterings- og ambuleringsordninger.  

 
I NHSP omhandles også samarbeid mellom helseforetak og kommuner om akuttmedisinske tjenester. Det 
legges vekt på at befolkningen skal sikres et helhetlig og forsvarlig akuttilbud, og at dette må ligge til grunn for 
valg av lokalisering og dimensjonering av legevakttjenesten og ambulansestasjoner. Videre presiseres det at 
samarbeidsavtalene må konkretiseres, slik at de fungerer som et felles planleggingsverktøy.  

I Stortingets vedtak av NHSP bad Stortinget om at regjeringen sørger for at sykehus som i dag har 
akuttkirurgiske tilbud, fortsatt vil ha dette når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og kvalitet og 
pasientsikkerhet er ivaretatt19. Stortinget ba også regjeringen om at scenarioene som er beskrevet i NHSP, ikke 
skal være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres etter at Stortinget har 
behandlet planen. 

I forbindelse med kvalitet og volum knyttet til lokalsykehus og akuttfunksjon kom Helsedirektoratet med 
følgende innspill under utredningen av NHSP20 
 
“Helsedirektoratet har gått gjennom dokumentasjon fra Kunnskapssenteret, tall fra nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem og internasjonale studier. Det er dokumentert kvalitetsforskjeller mellom sykehus, men 
skillelinjene går ikke entydig mellom små og store sykehus. Samtidig er dokumentasjonen er tydelig på, for en 
rekke tilstander, at volum og kvalitet henger sammen. Med andre ord vil det finnes en nedre grense for hvor lite en 
kirurg kan operere, eller hvor få inngrep som utføres på et sykehus, hvor kvaliteten 
svekkes.”https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets vurdering av 
lokalsykehus og 
akuttfunksjon.pdfhttps://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets vurdering av 
lokalsykehus og akuttfunksjon.pdf  
  

                                                
19 Stortingsprotokoll, innst 206 S, resterende vedtak kan leses der (vedtak 542, 543, 544, 545-547) 
20 Utdrag fra kapitel 7 Oppsummering og Helsedirektoratets tilrådninger den 17.8.2015: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
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3.2. Nasjonal traumeplan 

Nasjonal traumeplan omhandler alvorlig skadde pasienter, og er av relevans for organiseringen av 
akuttilbudet21. I planen står det at “alvorlig skadde pasienter skal raskest mulig til ett av landets fire 
traumesenter og de mindre alvorlig skadde skal til akuttsykehus med traumefunksjon. Dersom det er mer enn 
45 minutters transporttid til traumesenter transporteres den alvorlig skadde pasienten til nærmeste 
akuttsykehus med traumefunksjon.  

Hvis den alvorlig skadde pasient har en definert tilstand som kun kan stabiliseres ved traumesenter, for 
eksempel hodeskader, kan transport direkte til traumesenter foretas selv om det vil ta mer enn 45 minutter.  

Hvis den alvorlig skadde pasient har ufri luftvei, respirasjon og/eller sirkulasjon som ikke kan håndteres 
prehospitalt kan det være nødvendig å transportere pasienten til nærmeste akuttsykehus med traumefunksjon 
selv om traumesenteret er mindre enn 45 minutter unna, og dette sykehuset ikke kan gjennomføre endelig 
behandling” 

“Hardt skadde pasienter skal raskest mulig til det sykehus som kan gi endelig behandling og prosessen med 
overføring må starte tidlig.” 

Vurderinger:  
 

Administrerende direktør oppfatter at begrepene “akuttsykehus med akuttkirurgi” (terminologi fra NHSP) og 
“akuttsykehus med traumefunksjon” (terminologi fra Nasjonal traumeplan) ofte forstås synonymt selv om det 
er mulig å tenke seg en løsning der et “akuttsykehus med akuttkirurgi” ikke er et “akuttsykehus med 
traumefunksjon”. Omvendt vil et “akuttsykehus med traumefunksjon” alltid være et “akuttsykehus med 
akuttkirurgi”. 

Administrerende direktør er av den oppfatning at disse begrepene må forstås synonymt, når de er omtalt i 
rapporten om SSF, all den tid traumeberedskapen fremholdes som et viktig argument for å beholde 
akuttkirurgien ved sykehuset.  

Som nevnt så skal hardt skadde pasienter raskest mulig til det sykehus som kan gi endelig behandling og 
prosessen med overføring må starte tidlig. Dette kan eksempelvis være OUS ved hodeskader, men i mange 
tilfeller har SSK kompetanse og team til å gi endelig behandling.  

Den medisinske gevinsten for enkeltpasienten av å bli transportert til et sykehus i nærheten må være større 
enn risikoen knyttet til potensielt å forsinke definitiv og optimal behandling ved et traumesenter.  

Nasjonal traumeplan definerer hvilke anbefalinger som gjelder for at et sykehus kan være et “akuttsykehus med 
traumefunksjon”. SSF har på en systematisk måte har jobbet med å oppfylle de formelle anbefalinger i Nasjonal 
traumeplan innenfor de driftsforutsetningene sykehuset har i dag. 

  

                                                
21 Kriteriene for alarmering av traumeteam er beskrevet i vedlegget samt i Nasjonal Traumeplan, s. 19 (traumeplan.no) 

http://traumeplan.no/
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3.3. Ny spesialiststruktur for leger 

Det skal etableres ny modell for nasjonal spesialistutdanning for leger. Spesialitetsstrukturen vil få tre deler, 
med del 1 som erstatter dagens turnustjeneste, del 2 med felles plattformer innen indremedisin og kirurgi og 
del 3 som er unik for hver spesialitet. Den nye forskriften trer i kraft 1. mars 2017 for del 1 av ny 
spesialistutdanning for leger, slik at de første legene kan starte i del 1 fra 1. september 2017. For del 2 og 3 trer 
forskriften i kraft 1. mars 2019 og gjelder 42 spesialiteter, med unntak av spesialitetene allmennmedisin, 
arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. 
  
I ny modell skal definerte krav til tjenestetid og tjenestested erstattes av en utdanning basert på oppnåelse av 
fastsatte læringsmål. Det er læringsmålene som blir førende for hvor lang tid utdanningsløpene tar, utover 
minstekravet som i forskriften foreslås til 6 ½ år. Det innføres obligatoriske kompetansemoduler med 
læringsmål for å oppnå mer breddekompetanse innen blant annet kommunikasjon, etikk, systemforståelse, 
kunnskapshåndtering, pasient- og brukermedvirkning og samhandling. Kompetansemodulene skal integreres i 
hele utdanningsløpet for alle spesialiteter.  
  
Det er bestemt hvilke spesialiteter som skal gå via del 2 og hvilke som skal gå rett i del 3. Det er besluttet en ny 
spesialitet for akutt og mottaksmedisin innenfor indremedisinske spesialiteter. De har felles læringsmål for del 
2 og egne mål for del 3. Læringsmålene for de medisinske spesialitetene del 2 og 3 er på høring i alle 
helseforetak/ sykehus. Høringsfristen er 1. april 2017. 
  
Ny spesialitet for akutt- og mottaksmedisin (AMM) 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har fastsatt opprettelsen av og læringsmål for en ny spesialitet i akutt- 
og mottaksmedisin. Et viktig mål for spesialiteten i akutt- og mottaksmedisin er å styrke kvaliteten i 
akuttmottakene ved å få kompetanse i front når pasientene innlegges akutt. 
 
Hovedføring for spesialiteten 

● Spesialiteten skal kunne benyttes ved alle akuttmottak uavhengig av sykehusenes størrelse og 
beliggenhet 

● Spesialisten skal kunne benyttes i observasjonsposter i tilknytning til de store sykehusenes 
akuttmottak 

● De nye spesialistene skal kunne delta i de små sykehusenes vaktlag 
● Læringsmålene for utdanningen skal korrespondere med internasjonale krav til kompetanse i 

akuttmottak og observasjonsposter. 
 
Læringsmålene for del 2 samordnes med de nye indremedisinske hovedspesialitetene, og er valgt på bakgrunn 
av faglige problemstillinger og utfordringer i akuttmottak og observasjonsposter, samt den kompetanse som 
kreves for å kunne delta i indremedisinske spesialistvaktlag. 
 
Læringsmålene for spesialiteten AMM omfatter utredning av pasienter med de vanligste symptomene som 
kommer til norske akuttmottak, f. eks. brystsmerter, tungpust, feber, redusert allmenntilstand, kramper, 
magesmerter, fall uten brudd, forgiftninger, akutt rus og psykisk sykdom, palliative utfordringer hos 
kreftpasienter med mere. Slik symptombasert mottak krever en bred startvurdering der AMM-legen må 
beherske initial vurdering innen en rekke fagområder, spesielt innen de medisinske hovedspesialitetene, men 
også andre tilgrensende spesialiteter. Det bør tas sikte på at spesialiteten skal prøves ut i en eller flere 
virksomheter av ulik størrelse. 
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Alle helseforetak skal utarbeide en implementeringsplan for hele utdanningsløpet for hver spesialitet. Planen 
skal angi hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle, hvilke læringsarenaer innen virksomheten som kan 
tilby ulike læringsmål og hvordan det vil legges til rette for veiledning og supervisjon. SSHF har startet arbeidet 
og tilsatt prosjektleder for prosjektet. Del 1 starter opp 01.09.17 mens del 2 skal implementeres i 2019. Det må 
samtidig sikrer overgangsordninger for nåværende leger i spesialisering. 
  
Det henvises ellers til rapportene fra Helsedirektoratet for flere detaljer rundt disse temaene og andre temaer 
som ikke er gjengitt her22. 

3.4.  Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

Den nye forskriften om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten legger enda større vekt på 
pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid enn den gamle. Forskriftsendringen betyr at faglig robusthet, spesifikt 
innen de fagområder et gitt sykehus skal tilby, må tillegges enda større vekt fra og med 2017 enn det som har 
vært praksis frem til nå.  
  

                                                
22 Helsedirektoratet. (2014). Nasjonale faglige retningslinjer. IS-2236. Faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak 
Helsedirektoratet. (2014). Rapport. IS-2079- 3. Fremtidens legespesialister. En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og -innhold 
Helsedirektoratet. (2014). Rapport. IS-2180. Fremtidens legespesialister. Konsekvensutredning av forslag til ny spesialitetsstruktur for 
leger 
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4. Utviklingstrekk og framskriving 
Dette kapittelet omhandler i hovedsak om befolkningsutviklingen i SSFs opptaksområde.  

4.1. Demografi og sykdomsutvikling 

Demografi 
Befolkningen i Listerkommunene, samt Lund og Sokndal antas å øke med omkring elleve prosent i perioden 
2015 til 2030, og 17 prosent frem til 2040, fra 43 000 til 50 500 innbyggere23. Den eldre delen av befolkningen 
øker relativt sett mer enn den yngre delen, med en tilnærmet fordobling av de over 80 år i 2040, fra 2000 til 
4000 innbyggere. 
 

 
 
Figur 16 Befolkningsutvikling i Listerkommunene, samt Lund og Sokndal fra 2015 til 2040 

Agder generelt vil ha en noe større relativ endring enn landsgjennomsnittet, både for totalbefolkningen og for 
aldersgruppen over 80.  
 
Sykdomsutvikling 
Sykdomsutvikling vil ikke bli behandlet i dette saksframlegget, men behandles i arbeidet med revideringen av 
SSHFs utviklingsplan 2030. Generelt kan det nevnes at demografiske endringer som beskrevet ovenfor 
antagelig vil gi noe økt behov og forbruk både innen kirurgi, ortopedi og medisin.  
 
I Sykehusbygg24 sine framskrivninger i forbindelse med Utviklingsplan 2030 legges det dog til grunn at en 
betydelig del av veksten vil komme i primærhelsetjenesten, noe som også samsvarer med de føringer som er 
lagt til grunn i samhandlingsreformen. 

4.2. Økonomi/bærekraft  

Det er ikke foretatt bærekraftsanalyser i denne saken, da investeringer ikke vurderes her. Bærekraftsanalyser 
vil bli utarbeidet i forbindelse med det videre strategi- og utviklingsplanarbeidet for SSHF totalt sett. 
 
SSHF innførte ny inntektsmodell25 i forbindelse med innføring av ny organisasjonsstruktur med stedlig ledelse. 
Inntektsmodellen er basert på overordnede modeller nasjonalt og regionalt. I all hovedsak gir de en 

                                                
23 Statistisk sentralbyrå (SSB), MMMM-alternativ 
24 Se http://sykehusbygg.no/tjenester/plan-og-utvikling/  
25 Se styresak 99/2015 fra styremøte 19/11-2015. 

http://sykehusbygg.no/tjenester/plan-og-utvikling/
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behovsdrevet fordeling av rammer, basert på befolkningsmessige opptaksområder, korrigert for behovstyngde 
(Magnussenfaktor) i befolkningen. 
 
I en overgangsfase er SSF tilført noe mer midler enn modellen skulle tilsi, for å gi tid til tilpasning til den nye 
inntektsmodellen. For 2016 ble det tilført 15 mill. kr. I 2016 viser resultatet at man har et budsjettavvik på 11,5 
millioner. Fremover gir dette et utfordringsbilde på i overkant av 25 millioner eller om lag 10 prosent. De totale 
økonomiske rammene til sykehuset forventes å øke tilnærmet lik forventet befolkningsendring i de kommende 
årene. Det meste av disse vil gå til høykostnadsmedisiner og IKT-forbedringer, slik at rammene til den interne 
driften av sykehuset ikke antas å øke vesentlig.  
 

 
 
Figur 17 Utvikling i antall innbyggere i Lister og Agder fra 2015 til 2030, totalt og over 70 år 

 
Lister forventes å ha en mindre relativ befolkningsøkning enn Agder totalt. Derfor vil SSF sitt opptaksområde 
forventes å utgjøre en mindre andel i SSHF. Samlet sett gir dette betydelige økonomiske utfordringer for SSF 
fremover. 

4.3. Endringsfaktorer 

Endringsfaktorer vil bli behandlet videre i revidert utviklingsplan 2030 og i strategiplan 2018-2020. 
Her vil både forventede teknologiske og faglige endringer bli beskrevet, samt forventningene til endringer i 
samhandlingen med kommunehelsetjenesten og fastlegene.  
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5. Analyse og veivalg 
I dette kapittelet presenteres og drøftes de ulike modellene for det samlede akuttfunksjoner i SSF, med fokus på 
ortopedi og kirurgi. Følgende gjennomgås: de alternative driftsmodellene som tidligere er drøftet, 
pasienttilbudet, høringsinnspill, ROS- og mulighetsanalyse.  Administrerende direktør vil så presentere sitt 
forslag for til slutt drøfte modellene opp mot de definerte kriteriene. 

5.1. Mulige driftsmodeller samt pasienttilbud som er like uavhengig av modell 

5.1.1. Alternative driftsmodeller 

I rapporten “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden” ble det presentert alternative 
driftsmodeller for SSF. Modellene var forenklet og er oppsummert i nedenstående figur26. Rekkefølgen 
indikerer omfanget av det akuttkirurgiske tilbudet, der det første alternativet har det mest omfattende 
akuttkirurgiske tilbudet. 

 
 
Figur 18 Ulike driftsmodeller for SSF 

5.1.2. Pasienttilbud som er like uavhengig av modell 

NHSP og foretaksprotokollen fra 8. juni 2016 legges her til grunn for vurdering av akuttfunksjoner i SSF. Dette 
vil tas med videre i arbeidet med revidering av SSHFs Utviklingsplan 2030. Administrerende direktør legger 
dermed til grunn at SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnkontinuerlig vakt, et utvalg av 
dagkirurgi og polikliniske tjenester, samt et godt utbygd diagnostisk apparat innenfor laboratoriemedisin og 
radiologi. Fødetilbudet med beredskap for keisersnitt skal videreføres. 
 
 
                                                
26 Les mer i kap 5 i “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden” 
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I tillegg videreføres dagens tilbud på følgende områder:  
 

● SSF skal følge opp igangsatt dialysebehandling og medisinsk kreftbehandling og symptomlindring. 
● SSF skal opprettholde status som fødeavdeling i tråd med retningslinjene i Fødeveilederen, «Et trygt 

fødetilbud». Det handler om selektering og overføring av risikofødende til kvinneklinikken i 
Kristiansand, som har døgnkontinuerlig tilstedeværelse av behandlingsteam rundt den fødende. 
Beredskap for keisersnitt. 

● SSF skal fortsatt opprettholde og videreutvikle akutt diagnostikk og behandling av pasienter med 
hjerneslag og hjertesykdom. 
 

For å opprettholde slagmottak og trombolytisk behandling ved SSF må disse forutsetninger være oppfylt: 
 

● Pasienter må kunne blitt tatt imot hele døgnet, alle dager (24/7), av mer erfaren lege enn turnuslege. 
Medisinsk LIS eller akuttmottakslege må være tilstede når pasienten ankommer. 

● Radiograf må kunne ta CT og CT angio 24/7. Lege må være tilstede når det tas CT angio, men det 
trenger ikke å være røntgenlege. Bilder kan tolkes av SSK/SSA. 

● Godt avklarte rutiner for arbeid i nettverk med andre sykehus. 
● Telemedisinske løsninger må finnes. Nåværende løsning er velfungerende i SSF. 
● Nevrologisk forvakt og bakvakt ved SSK må være lett tilgjengelig for drøfting og fungere som i dag. 
● Gode rutiner for overføring til annet sykehus ved behov. 

 

Når det gjelder fødeavdelingen ved SSF, legger administrerende direktør til grunn at tilbudet ikke påvirkes av 
veivalget knyttet til akuttkirurgi ved sykehuset. I rapporten “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for 
fremtiden” heter det i avsnitt 6.4: “For å drifte en fødeavdeling er det ønskelig med kirurg i beredskap hele døgnet. 
Dette er imidlertid ikke et absolutt krav for drift av fødeavdeling.” 

Administrerende direktør legger til grunn at fravær av kirurgisk beredskap i SSF er forsvarlig. SSF beholder det 
samme operasjonsteamet for å håndtere keisersnitt: 

● For å beholde beredskap for keisersnitt ved SSF kreves det: 
○ Beredskap anestesilege i vakt (delvis hjemme som i dag), anestesisykepleier, 

operasjonssykepleier og og jordmor 24/7 (som i dag) samt gynekolog (med hjemmevakt, som i 
dag). 

○ Klinisk kjemisk og blodbank uendret i beredskap som i dag (nødvendig også på grunn av 
medisin, slag, hjertesyke mv.) 

● Komplikasjoner som trenger rask håndtering ved fødsler generelt og akutt keisersnitt spesielt er større 
blødninger.  
 

Kvinner som gis tilbud om å føde ved SSF på forhånd er selektert slik at det er meget lav risiko for et behandling 
utover det en jordmor kan håndtere. Nødvendig intervensjon, herunder keisersnitt håndteres best av spesialist 
i gynekologi/obstetrikk, som har mest trening i å håndtere slike situasjoner. I sjeldne tilfeller kan det være 
aktuelt med bistand fra karkirurg eller radiologisk intervensjon. Pasienten må da sendes til SSK, etter at 
blødningen er stabilisert med «pakking av buk». 

Det vil i de videre kapitlene bli drøftet de samlede akuttfunksjonene i Flekkefjord, med fokus på kirurgi og 
ortopedi.  
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5.2. Alternative veivalg for SSFs kirurgi og ortopedi 

Arbeidsgruppen for rapporten “Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord” har utarbeidet fire modeller for 
vurdering. Modellene er benevnt i rapporten som modell: A1, A2, B1 og B2. Prosjektgruppen valgte å sende to 
av disse på høring, modell A2 og B2 (heretter presentert som henholdsvis modell A og modell B). De to 
modellene presenteres i tabellen nedenfor med beskrivelse av hvilke funksjoner SSF vil dekke. 
 
Beskrivelse av funksjoner Modell A Modell B 

Felles funksjoner og vaktordninger uavhengig av modell 

-Akuttfunksjon i indremedisin X X 

-Fødetilbud med beredskap (operasjonsteam) for keisersnitt X X 

-Akutt diagnostikk og behandling av pasienter med hjerneslag og 
hjertesykdom. X X 

-Følge opp igangsatt dialysebehandling og medisinsk kreftbehandling og 
lindrende behandling X X 

-Klinisk, kjemisk, laboratorium, blodbank X X 

 -Radiologi X X 

-Anestesilege, gynekolog, indremedisiner og turnuslege i døgnvakt X X 

Kirurgi   

-Planlagt kirurgi som trenger beredskap etter kl. 16.00  X 

-Planlagt kirurgi som ikke trenger beredskap etter kl. 16.00 X X 

-Beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering av akutte 
hendelser som "kommer på døra" X X 

-Ø-hjelp dagtid 
*A undergruppe I: Ingen ØH 
A undergruppe II: ØH ukedager 
A undergruppe III: Turnuslege vurderer X* X 

-Ø-hjelp kirurgi 24/7  X 

Ortopedi   

-Ø-hjelp ortopedi 24/5 (kun ukedager) X  

-Ø-hjelp ortopedi frem til kl. 20.00 i ukedager  X 

-Fortsatt skadepoliklinikk drevet av turnusleger med ortoped i ryggen (inkl. 
veiledning av turnusleger/LIS) X  

Traumefunksjon   

-Traumemottak 24/7  X* 

-Ikke traumemottak (sendes SSK/OUS) - men funksjon for 
stabilisering/transport X  

* Traumemottak mulighet ved modell B   
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Håndtering av pasientgrupper 
For hver modell er det beskrevet hvordan de fem vanligste operasjonene med hastegrad ØH vil bli håndtert. 
Dette gjelder27: 

● Håndleddsbrudd (radiusbrudd), reposisjon eller plate: 31/ år 
● Blindtarm (appendektomi, laparaskopisk eller åpen): 29/ år 
● Lårhalsbrudd, glidenagle eller hemiprotese: 17/år 
● Ankelbrudd med plate: 12/ år 
● Lårbrudd med margnagle: 10/ år 

 
Av disse haster blindtarm og ankeloperasjon mest - når det foreligger indikasjon for operasjon bør det skje 
innen 6 timer. Lårhalsbrudd skal opereres innen 48 timer. I tabellen nedenfor vises hvilke pasientgrupper som 
må sendes til SSK eller SSU i de to modellene. 
 

Pasientgrupper som må sendes til SSK/SSU Modell A Modell B 

-Hverdag mellom 16:00-08:00   

-Blindtarm (appendektomi, lapraskopi eller åpen): 29 pasienter/år X  

-Ankelbrudd m/plate: 12 pasienter/år28  X 

-Lårbrudd m/margnagle: 10 pasienter/år29  X 

-Helg   

-Håndleddsbrudd (radiusbrudd), plate: 31 pasienter/år X  

-Blindtarm (appendektomi, lapraskopi eller åpen): 29 pasienter/år X  

-Lårhalsbrudd, glidenagle el. hemiprotese: 17 pasienter/år X X 

-Ankelbrudd m/plate: 12 pasienter/år X X 

-Lårbrudd m/margnagle: 10 pasienter/år X X 
 
Tabell 6 Pasientgrupper som må sendes til SSK/SSU ved modell A og modell B 

Det skal ikke utføres større, kompliserte bukoperasjoner ved SSF. Ved uklare akutte magesmerter skal det 
konfereres med fagmiljø i SSK. Dette gjelder også ved vurdering av pasienter som er innlagt på medisinsk 
avdeling, som potensielt kan ha en kirurgisk lidelse. Det er situasjoner der vakthavende kirurg ville blitt tilkalt 
for vurdering. Kirurgisk vurderingskompetanse hentes da hos vakthavende kirurg i SSK. 
 
Vaktplaner og ressursbehov i de to modellene 
Bemanning av leger og de ulike vaktplanene i modellene danner grunnlag for å forstå kostnadsutvikling og 
kapasitetsutvikling ved SSF. De beskrevne modellene er lik dagens drift for anestesi og gynekologi. Det er lagt til 
grunn at dagens vaktordninger skal videreføres, med både LIS i vakt og bakvakt 24/7, samt overleger i vakt og 
bakvakt, men det skal bli flere leger til å dele på vaktbelastningene. En vekst med tre LIS leger er ønsket. 
Bruttokostnad for dette er om lag 2,4 mill.kr. Dette kan delvis finansieres ved å ta ned UTA tid på dagens leger 
med om lag fire timer per lege, samt omgjøre vakttidspunkter for å gi grunnlag for 40 timer per uke, istedenfor 
38 timer som i dagens arbeidstidsordning. I sum vil dette kunne finansiere nær 40 prosent av bruttokostnaden 

                                                
27 Tallene i parentes er antall operasjoner per år for hverdager 16-08 
28 Antallet er basert på dagens praksis i SSF ved denne typen brudd 
29 Antallet er basert på dagens praksis i SSF ved denne typen brudd. Lårbrudd er avhengig av ressurssituasjonen og tidspunkt på døgnet. 
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nevnt over. Det øvrige må finansieres av økt aktivitet inneliggende pasienter samt økt poliklinikk eller av andre 
driftsbesparelser i SSF. 
 
Det utfordrende med en slik økning av LIS er både merkostnaden og at dette gir ca. 15 prosent økt kapasitet 
poliklinisk på dagtid mandag til fredag. Uavhengig av beslutning her, bør en vekst i årsverk fases gradvis inn 
over flere år, og stå i forhold til forbruksutviklingen.  

5.2.1. Modell A 

Vaktordninger 
Anestesilege, gynekolog, indremedisiner og turnuslege har døgnvakt. Ortoped i hjemmevakt fra kl. 16.00 til 
08.00 (mandag til og med fredag kl. 08.00). Ingen kirurg er til stede etter kl. 16.00 på hverdager, og heller ikke i 
helgen. 
 
Akuttfunksjon ikke-kirurgiske 
SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med beredskap for keisersnitt, anestesilege i døgnvakt, 
planlagt kirurgi, ØH dagtid, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering av akutte 
hendelser. 
 
Pasienter henvist for innleggelse 
Prosjektgruppen skisserer tre muligheter/undergrupper vedrørende hvorvidt pasienter til ØH innleggelse skal 
tas imot ved SSF etter kl. 16.00. 

I. Alle ØH pasienter henvises direkte til SSK døgnet rundt (24/7) 
II. Alle ØH pasienter henvises videre til SSK etter kl. 16.00 på hverdager samt hele helgen 

III. Turnuslege tar imot og vurderer kirurgiske og ortopediske ø-hjelps pasienter som innlegges etter kl. 
16.00. Det skal konfereres med SSK og utnytte ressurser i helseforetaket som helhet. Videre håndtering 
avhenger av pasientens diagnose. Ved behov for operasjon legges pasienten inn ved SSF, SSK eller SUS. 

 
Pasienter henvist til ØH poliklinikk 
Prosjektgruppen skisserer to muligheter vedrørende hvorvidt polikliniske ø-hjelps pasienter skal tas imot i SSF 
etter kl. 16.00. 

1. Turnuslege ivaretar skadepoliklinikk i samarbeid med ortoped på SSF, kl. 08.00 til 16.00. Etter kl. 16.00 
og i helgene konfererer turnuslegen med ortoped på SSK. 

2. Turnuslege ivaretar skadepoliklinikk i samarbeid med ortoped på SSF og ressurser i helseforetaket 
som helhet kl. 08.00 til 20.00 på hverdager. I helgene konfererer turnuslegen med ortoped på SSK, og 
ved behov overføres pasienten til SSK/ SUS. 

Funksjon for stabilisering og transport.  
 

Traumemottak 

Modell A utelukker traumemottak. Alle pasientene og hendelser som utløser traumealarm (medisinsk index 
AMK) sendes til SSK eller OUS, avhengig av alvorlighetsgrad. 

 

Økonomi og kapasitet 

Modell A gir i sum et lite positivt bidrag fra dagens drift, på ca. +1 mill. kr. Dette forutsetter dog at en lykkes 
med å få tilført om lag 600 pasienter fra Rogaland per år (300 dagkirurgi/300 poliklinisk), som vil gi en 
merinntekt på om lag 5,7 mill. kr til SSF. Både pasientreisekostnader ved å flytte pasienter fra Kristiansand 
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og/eller Rogaland, samt bortfall av inntekter på ØH-operasjoner fra Rogaland bidrar sterkt negativt. Modellen 
legger opp til en reduksjon på 0,5 årsverk innen kirurgi og beholder dagens kapasitet innen ortopedi. 

Kapasiteten innen kirurgi på dagtid øker med om lag 30 prosent, mens ortopedi øker med om lag 15 prosent fra 
i dag. Kombinert med reduksjon i ØH pasienter gir dette mulighet for en vekst på om lag 400 til 600 operasjoner 
og om lag 1600 til 2600 polikliniske konsultasjoner. Dette tilsvarer mer kapasitet enn befolkningen som sokner 
til SSF har behov for. Noe av denne kapasiteten kan brukes til å betjene pasienter fra Rogaland, som nevnt over. 
Den øvrige kapasiteten må eventuelt utnyttes ved å flytte pasientgrupper fra SSK og SSA til SSF. Det er så langt 
ikke identifisert mulighet for nedtak av ressurser ved disse sykehusene, da de er knyttet til vaktordninger i de 
ulike fag. 

Modell A vil også gi en åpning for å kunne se på mulighet for reduksjon av senger / 5 døgns drift av sengepost 
for kirurgiske pasienter, samt noe endring av ressursbruk innen operasjons/anestesi. Dette vil kunne gi en 
ytterligere besparelse på om lag 6 mill. kr per år, og være et vesentlig bidrag til å forbedre den utfordrende 
økonomiske situasjonen ved SSF.  

 

5.2.2. Modell B 

Vaktordninger 
Anestesilege, gynekolog, indremedisiner og turnuslege har døgnvakt. Ortoped i hjemmevakt fra kl. 16.00 til 
08.00 (mandag til og med fredag kl. 08.00). Ingen kirurg er til stede etter kl. 16.00 på hverdager, og heller ikke i 
helgen. Dagens vaktordning for kirurgi videreføres. Nåværende ortopeder går ut av vakt, og erstattes av nye 
kirurger. Nåværende 4-delt vakt videreføres. Det etableres en vaktordning for ortopedi frem til kl. 20.00 på 
ukedager. Kirurgisk vakt ivaretar ortopediske pasienter fra kl. 20.00 til 08.00. Kirurgisk vakt håndterer alle 
kirurgiske og ortopediske pasienter til innleggelse og poliklinisk behandling i helgene. 
 
Akuttfunksjon ikke-kirurgiske 
SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med beredskap for keisersnitt, anestesilege i døgnvakt og 
akuttkirurgi. 
 
Pasienter henvist for innleggelse 
Det etableres en vaktordning for ortopedi frem til kl. 20.00 på ukedager. Kirurgisk vakt ivaretar ortopediske 
pasienter fra kl. 20.00 til 08.00. Kirurgisk vakt håndterer alle kirurgiske og ortopediske pasienter til innleggelse 
og poliklinisk behandling i helgene.  
 
Pasienter henvist til ØH poliklinikk 
Det etableres en vaktordning for ortopedi frem til kl.20.00 på ukedager. Kirurgisk vakt ivaretar ortopediske 
pasienter fra kl. 20.00 til 08.00. Kirurgisk vakt håndterer alle kirurgiske og ortopediske pasienter til innleggelse 
og poliklinisk behandling i helgene.  
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Traumemottak 

Modell B gir to alternativer for traumemottak: 

1. Traumemottak videreføres – her er et traumeteam 24/7 som har ansvar for å stabilisere og behandle 
pasienter i SSF, og eventuelt videresende pasienten til andre sykehus 

○ Traumepasienter sendes/styres til SSF via AMK 
○ Traumepasienter som "kommer på døra"  
○ Behandling av pasient: Vakthavende kirurg SSF er ansvarlig for å behandle pasient eller sende 

pasienten videre til annet traumemottak ved behov 
○ Kompetansesikring av ansatte: Følge traumemanualen/teamtrening, Konferanse traumeleder 

OUS (Ullevål) 
 

2. Ikke traumemottak (gjelder modell A, og mulighet ved modell B). Her er ikke traumeteam til stede 
24/7 

○ Traumepasienter sendes/styres via AMK til SSK evt. andre traumemottak 
○ Traumepasienter som "kommer på døra" dagtid: Kirurg har ansvar for å stabilisere og 

videresende pasienten 
○ Traumepasienter som "kommer på døra" kveld/natt/helg: Turnuslege har i samarbeid med 

medisiner/anestesilege/gynekolog ansvar for å stabilisere, konferere med SSK og eventuelt 
videresende pasienten 

○ Behandling av pasient: Traumemottak. Større sykehus: OUS/SUS/SSK er ansvarlig for å 
behandle pasient (ikke SSF) 

○ Kompetansesikring av ansatte: Følge opplæringsplan/standard rundt mottak av den akutt 
syke pasienten (ikke traumemanual) 

 

Økonomi og kapasitet 

Modell B gir i sum et negativt økonomisk bidrag fra dagens drift, ca. - 3,3 mill. kr. Dette forutsetter også at en 
lykkes med å få tilført om lag 600 pasienter fra Rogaland per år (300 dagkirurgi/300 poliklinisk), som vil gi en 
merinntekt på om lag 5,7 mill. kr til SSF. 

Både pasientreisekostnader ved å flytte pasienter fra Kristiansand eller Rogaland, samt bortfall av inntekter på 
ØH operasjoner fra Rogaland (ortopedi i helg) bidrar sterkt negativt. Modellen legger opp til en økning på 1,5 
årsverk innen kirurgi og beholder dagens kapasitet innen ortopedi. 

Kapasiteten innen kirurgi på dagtid øker med omlag 80 prosent og ortopedi øker med om lag 20 prosent fra i 
dag. Kombinert med en reduksjon i ØH pasienter (ortopedi i helg) gir dette mulighet for en vekst på om lag 
1300 operasjoner og 4400 polikliniske konsultasjoner. Dette er langt høyere kapasitet enn befolkningen som 
sokner til SSF har behov for og høyere enn kapasiteten i SSF for øvrig. En liten del av dette kan betjene 
pasienter fra Rogaland, som nevnt over. Det vil være stor risiko i utnyttelsesmuligheten for den økte 
kapasiteten i denne modellen, som må ses opp mot nødvendig vaktkapasitet ved SSA og SSK. Det er så langt ikke 
identifisert mulighet for nedtak av legeressurser ved disse sykehusene. 

Modell B vil ikke gi mulighet for nedtak av senger/ 5-døgns drift av sengepost for kirurgiske pasienter. 
Modellen vil forverre den allerede utfordrende økonomiske situasjonen for SSF, samt inneha betydelig risiko 
for økonomisk forverring knyttet til lav kapasitetsutnyttelse og antatt behov for dyre vikar ressurser. 
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5.2.3. Høringsinnspill 

SSHF sendte den 6. januar 2017 ut rapporten “De samlede akuttfunksjonene i Sørlandet sykehus” på høring, 
med frist 3. februar. Det ble bedt om kommentarer til følgende: 

1. Sørlandet sykehus skal tilby best mulig kvalitet på tilbudet til befolkningen i Lister, hvordan kan de to 
modellene ivareta dette best mulig. 

2. Det er ønskelig å utvikle samarbeidet mellom SSHF og kommunene i Lister. Hvordan kan kommunene 
bidra inn i modellene og hvordan kan samarbeidet med å utrede et tettere samarbeid mellom legevakt, 
akuttmottak og skadepoliklinikk gjøres.  

 
Sammenstilling av høringsinnspill 
Det kom inn totalt 24 høringsinnspill. Disse var bredt sammensatt, og de ulike interessenters synspunkter har 
kommet godt frem. Høringsinnspillene kom fra interessenter internt ved SSHF, tillitsvalgte, andre helsefaglige 
interessenter, kommuner og fylkeskommune. I tabellen nedenfor fremkommer avsenderne av 
høringsinnspillene. 
 

 
Tabell 7 Avsendere av høringsinnspill 

Mange ulike emner blir tatt opp i høringsinnspillene og alle er lagt ut på SSHFs nettsider. I tabellen nedenfor 
presenteres en sammenstilling av emner som ble tatt opp i høringsinnspillene. 
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Tabell 8 Sammenstilling av emner i høringsinnspillene 

Innenfor flere emner er interessentene jevnt over enige, mens det er delte meninger innen enkelte emner.  
Det er generell enighet om følgende forhold: 
 

● Turnuslege i første rekke er ikke forsvarlig 
● Skadepoliklinikk må være lokalt i Flekkefjord 
● Samarbeid internt i SSHF mellom lokasjoner er godt og bør videreutvikles 
● Praktisk samhandling mellom SSHF og kommunene har mye bra og har godt potensiale for 

videreutvikling 
● Modell B er mer ressurskrevende enn modell A 
● Begge modellene har klare svakheter 
● Viktigheten av å utvikle SSF videre 

 
Det er delte meninger om følgende forhold: 
 

● Argumentvekt 
● Kvalitetsbegrep og kvalitetsvurderinger (PROM/CROM) 
● Forhold volum/kvalitet 
● Traume-beredskap 
● Svakheter i ROS-analyse 
● Kapasitetsspørsmål ved andre lokasjoner (SSK og SUS) for Ø-hjelp ved modell A 
● Vei og værforhold 
● Tidsfaktor (nærhet/tilgjengelighet/kvalitet) 
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Vurdering av høringsinnspill 
Administrerende direktør er takknemlig for innspillene og vil følge opp disse. Disse er vurdert og behandlet i 
denne saken. Dette er innspill som også vil bli vektlagt i den videre prosessen med strategi 2018-2020, samt 
revidering av Utviklingsplan 2030. Administrerende direktør ser viktigheten av å følge opp klare 
tilbakemeldinger hvor det er gjennomgående enighet mellom de ulike interessentene, som eksempelvis 
forsvarlighetsvurdering ved å ha turnuslege i første rekke og at skadepoliklinikk må være lokalt i Flekkefjord. 
Interessentene tar også opp viktige emner som de har ulike syn på. Administrerende vil her vurdere disse i 
henhold til SSHFs fem vurderingskriterier. 
 
Det er klare innspill om prosess, samhandling og svakheter med ROS-analysen, samt flere forslag til 
risikodempende tiltak. Klinikk for somatikk Kristiansand har i sitt høringssvar vedlagt egne ROS-analyser for 
begge modeller. Relevante innspill fra denne medtas også i dette saksfremlegget under ROS analysen, på 
tilsvarende måte som andre høringsinnspill medtas. 

5.3. Kriterier for valg mellom modellene 

For å kunne vurdere hvordan SSHFs overordnede strategiske veivalg og SSFs akuttilbud bidrar til å oppfylle 
fremtidige mål, er det utviklet et sett av kriterier som alternativene vurderes opp mot. Disse er faglig kvalitet, 
helhetlig pasientforløp, samfunn, tilgjengelighet for pasienter og økonomi. Det vises til kapittel 4.7 i 
utviklingsplan 2030, hvor grunnlaget for etablering av kriteriene er beskrevet.  
 
I tabellen nedenfor er de fem kriteriene med presiseringer listet opp i første kolonne. I presiseringen vises det 
til et mål eller en ambisjon som de ulike modellene skal bidra til å realisere. Samtidig må det understrekes at de 
vurderingene som gjøres for hver modell er relativ, og at det er modellens muligheter eller potensial for å bidra 
til måloppfyllelse som er vurdert, og ikke et absolutt resultat for den enkelte modellen. Vurdering av modellene 
mot kriteriet skal ta hensyn til hvordan de egenskapene som modellen har, vil bidra til å møte kriteriet i 
fremtiden, - altså modellens robusthet i forhold til kriteriet.  
 
I andre kolonne er det utdypet hva som har vært viktige vurderingsgrunnlag når modellene er vurdert opp mot 
det enkelte kriteriet. I de vurderinger som er gjort av fremtidige modeller, ligger det ingen vurdering av 
hvordan dagens sykehusdrift oppfyller de oppsatte kriteriene.  

Kriterium, presisering  Vurderingsgrunnlag  

Faglig kvalitet  
På nivå som beskrevet i nasjonale og regionale 
veiledere  

● Sammenhengen mellom volum og kvalitet (med volum 
menes tilstrekkelig antall behandlinger for å oppnå god 
nok kvalitet)  

● Store og robuste fagmiljø  
● Bredt tjenestespekter  
● Høyspesialiserte tjenester med diagnostikk og 

behandling døgnkontinuerlig tilgjengelig  
● Evne til å rekruttere spesialister og annen nødvendig 

kompetanse  
● Gode beredskapsløsninger, herunder akuttberedskap  
● Evne til å gi enhetlige og likeverdige tjenester  
● Vilkår for forskning og utvikling, herunder relasjon til 

eksterne forskningsmiljø, universitet/høyskoler  
● Tjenestekvalitet  
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Helhetlig pasientforløp  
Det skal være, og pasienten skal oppleve, 
kontinuitet i pasientforløpet  

● Intern samhandling i SSHF  
● Samhandling mellom SSHF og kommunene/fastlegene  
● Differensiert tjenestetilbud gjennom døgnet/uken/året  
● Organisering og klare retningslinjer for hvilke pasienter 

som skal behandles hvor  
● Organisering av spesialisthelsetjeneste utenfor sykehus  
● Kontinuitet i diagnostikk og behandling  

Samfunn  
Samfunnsmessig bærekraftig sykehusstruktur 

● Arbeidsplasser og økonomisk aktivitet ved sykehusene, 
ringvirkninger i lokalsamfunn og på Sørlandet - 
næringsliv og offentlig sektor.  

● Trafikal tilgjengelighet (pasienter, pårørende og ansatte)  
● Transportkostnader  
● Miljøpåvirkning (CO2-utslipp)  
● Befolkningens opplevde tilgjengelighet/trygghet  
● Lokalsykehusets rolle ved kriser, kommunal 

beredskapsplikt.  
● Konsekvenser for kommunal økonomi  
● Grunnlag for samarbeid mellom SSHF, kommunene og 

andre samarbeidspartnere 

Tilgjengelighet for pasienter  
Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid  

● Nærhet til generelle tjenestetilbud innen somatikk, 
psykiatri og rus og avhengighetsbehandling  

● Tilgang til høyspesialiserte tjenester  
● Forsvarlig avstand/reisetid til akuttfunksjoner  
● Avstand/transportbelastning ved planlagt behandling og 

for pasienter med hyppige behov 

Økonomi  
Optimal ressursutnyttelse og langsiktig bærekraft. 

● Driftskostnader for SSHF, herunder vaktordninger og to- 
og tredoble funksjoner  

● Kostnadseffektiv organisering, samlokalisering, 
teknologibruk og arealbruk  

● Investeringskostnader for SSHF  
● Stordriftsfordeler og ulemper, skalavurderinger 

 
Tabell 9 Oversikt over kriterier og vurderingsgrunnlag 

 
I rapporten “Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord” ble det introdusert noen nye vurderingskriterier fremfor å 
bruke de som har ligget til grunn for utviklingsarbeidet og strategiarbeidet for SSHF.  
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Figur 19 Kriterier for vurdering 

 
For å sikre en konsistent behandling og vurdering knyttet til SSHFs utvikling ville det vært mest hensiktsmessig 
at sistnevnte rapport også hadde benyttet de fem tidligere definerte kriteriene.  
 
For å ta hensyn til vurderingskriteriene som ble introdusert ved nevnte rapport, og samtidig sikre konsistens i 
vurderingene, er det her forsøkt å knytte disse kriteriene opp mot vurderingskriteriene som ble utviklet til 
utviklingsplanen 203030. Sammenhengen vises i tabellen nedenfor. 
 

 
 
Tabell 10 Sammenheng mellom kriterier i UP2030 og kriterier i rapporten «Samlede akuttfunksjoner i SSF» 

                                                
30 Disse ble og benyttet i “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden”, som også ligger til grunn for denne styresaken. 
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Nedenfor er kriteriene fra utviklingsplanen 2030 benyttet i risiko og sårbarhetsanalysen. I tillegg er de 
alternative modellene vurdert mot hvert kriterium og i forhold til hverandre i kapittel 5.6. 

5.4. Risiko og mulighetsanalyse 

5.4.1. Risiko og sårbarhetsanalyse 

Tre ulike rapporter har belyst risiko og sårbarhetsområder knyttet til ulike veivalg og modeller for fremtidig 
organiseringen av SSHF, herunder hvordan akuttkirurgien i foretaket skal organiseres, de siste tre årene. Dette 
gjelder følgende rapporter: 
 

● “ROS-analyse SSHF”, Utviklingsplan 2030, datert 15. september 2014 
● “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for fremtiden”, kapittel 7, datert 26. mai  2015 
● “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse”, 6. januar 2017 

 
Rapportene varierer i omfang, kvalitet, struktur og metode, men administrerende direktør vurderer at de 
samlet sett belyser risiko og sårbarhet knyttet til veivalg for akuttfunksjonene ved SSF med nødvendig grad av 
fullstendighet for å kunne fatte en beslutning.  

 
 I Utviklingsplan 2030 er tre hovedmodeller for framtidig sykehusstruktur/driftsmodell beskrevet: 
 

1. Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus 
2. Ett hovedsykehus og et eller flere mindre sykehus 
3. Ett sykehus 

 
ROS-analyse SSHF for Utviklingsplan 2030 har intervjuet over 150 meningsberettigede personer og har lagt 
følgende vurderingsgrunnlag31 til grunn for de ulike driftsmodellene: “faglig kvalitet”, “helhetlige 
pasientforløp”, “tilgjengelighet” og “økonomi”. Disse er benyttet for å belyse og drøfte aktuelle risikoer og 
sårbarheter knyttet til de driftsmodeller og prinsipielle strukturvalg som skisseres i Utviklingsplan 2030. 
Risikoområdet “Samfunnsmessig bærekraft” er utredet i egen samfunnsmessig konsekvensanalyse knyttet til 
utviklingsplanen. 

 
I rapporten “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for fremtiden” er risiko og sårbarhet belyst etter 
samme vurderingskriterier som i ROS-analysen for Utviklingsplan 2030. Metodisk er dog denne analysen i 
praksis begrenset til å evaluere den anbefalte modell i rapporten “SSFs funksjoner i SSHF - definere fremtidige 
roller og funksjoner” opp mot eksisterende driftsmodell; altså en fremstilling av relativ risiko gitt et konkret 
endringsscenario. Den relative risikoen for denne aktuelle modellen ble av prosjektgruppen vurdert som 
tilnærmet uendret, holdt opp mot eksisterende modell.  
 
I rapporten “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse” er det gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet 
til to konkrete modeller for videre drift ved SSF der hovedvariabelen er knyttet til hvorvidt SSF viderefører 
tilbudet om akuttkirurgi eller ikke. Det fremkommer imidlertid av analysens innledning at metodikken er 
forenklet og overordnet med bakgrunn i tidspress: 

● Det kan stilles spørsmål til hvorvidt seleksjonen av risikofaktorer som belyses er fullt ut dekkende for 
de to ulike scenariene.  

                                                
31 Beskrevet i kapittel 5.3 
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● Det er gjort en vurdering av nivå på risikoene etter skalaen lav, moderat, høy og kritisk. Det er 
utelukkende gjort en kvantitativ opptelling av hvordan det enkelte prosjektgruppe-medlem vurderer 
hvert risikomoment, da uavhengig av faglig bakgrunn 

● Det er ikke gjort en sannsynlighetsvurdering knyttet til faren for at de ulike risikofaktorene inntreffer.  
 

Ekstern kvalitetssikrer har i sin rapport av 13. februar 2017 påpekt flere svakheter med siste ROS-analyse 
anført at det har vært knapphet på tid mot slutten av utredningsarbeidet har bidratt til å svekke utredningens 
kvalitet, dette gjelder særlig ROS analysen. I ROS analysen ble det eksempelvis besluttet å ikke se på muligheter 
på grunn av knapphet på tid. Avstemmingsresultatene i gjennomført ROS analyse for både alternativ A og B 
viser stor spredning i oppfatning av risiko på mange av de temaer som ble behandlet. Årsakene til den angitte 
spredning kan være flere. Det er uklart om sammensetningen av deltakere i ROS-analysen har vært balansert 
nok i forhold til den verdi som en slik analyse normalt vil kunne gi. Kvalitetssikrer mener at en ekstern 
prosessleders vurdering av analysens gjennomføring ville vært nyttig for å bedre kunne vurdere foreliggende 
resultater i forhold til deltakernes sammensetning.  
 
Videre konkluderer kvalitetssikrer: «Vår vurdering er at foreliggende mangler i ROS analysen bør medføre at 
den bare i begrenset grad bør tillegges verdi.» Dette gjelder spesielt risiko skåring på kvalitet rundt 
akuttfunksjoner som er en viktig del av innstillingen. Dette er i dette saksfremlegget kompensert ved bred 
drøfting av kriteriene inn mot de to modellene samt administrerende direktørs innstilling. I rapporten tas det 
dog opp ulike utfordringer knyttet til modellene som her vurderes og hensyntas med identifisering av 
risikoreduserende tiltak.  
 
Administrerende direktørs vurdering av risiko og sårbarhet 
Administrerende direktør ønsker konsistens mellom den planlagte utvikling av SSF og den overordnede 
Utviklingsplan 2030 for SSHF. Administrerende direktør legger derfor til grunn metodikk og kriterier i ROS-
analysen knyttet til Utviklingsplan 2030 i denne saken. De to øvrige ROS-analysene, som nevnt ovenfor, bidrar 
til risiko- og sårbarhetsbilde i sakens helhetsvurdering. Det er også kommet innspill til ROS-analysen i 
høringssvarene. Disse inngår i administrerende direktørs samlede vurdering. 

 
Metodisk oppfatter administrerende direktør at modell 1 fra ROS-analysen til Utviklingsplan 2030 i denne 
saken kan likestilles med det å videreføre full kirurgisk akuttberedskap ved SSF. Modell 2 kan likestilles med 
delt akuttfunksjon i kirurgi mellom SSF og SSK, for eksempel på tentative diagnoser eller på variasjon i 
åpningstilbud gjennom døgnet. Modell 3 kan likestilles med at all akuttkirurgi er samlet ved SSK. 

 
Administrerende direktør presiserer at det skilles mellom kirurgisk vaktberedskap (spesialiteten generell 
kirurgi og tilhørende grenspesialiteter) og ortopedisk vaktberedskap (spesialiteten ortopedi). Denne saken 
dreier seg om vurderinger knyttet til kirurgisk vaktberedskap. 

 
Risikoområdet “Faglig kvalitet” 
Risikoområdet “faglig kvalitet” er analysert langs syv dimensjoner i ROS-analysen til Utviklingsplan 2030. Ett av 
disse kriteriene er akuttberedskap. De tre driftsmodellene skiller seg vesentlig fra hverandre på dette kriteriet. 
I modell 1 har alle sykehusene tilnærmet fulle akuttfunksjoner. I modell 2 er både fødetilbud og en del andre 
spesialisert akuttfunksjoner er sentralisert til hovedsykehuset (SSK). I modell 3 er naturligvis alle 
akuttfunksjonene sentralisert. I arbeidet med å identifisere sårbarheter knyttet til akuttberedskap har 
diskusjonene vært preget av to sentrale hensyn, med motstridende konklusjoner. Det ene hensynet er avstand 
til nærmeste akuttmottak. For en stor andel pasienter vil denne avstanden øke betydelig i modell 3 
sammenlignet med modell 1. I modell 2 vil avstandsøkningen gjelde fødetilbud og eventuelle andre 
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akuttfunksjoner som sentraliseres. Sårbarheter knyttet til avstandshensynet er dog hjemmehørende under 
risikoområdet "tilgjengelighet" og beskrives nærmere under dette punktet.  
 
Det andre hensynet handler om kvalitet, spesialisering og volum knyttet til akuttfunksjonene. En del 
informanter argumenterer med at akutte sykdommer/tilstander, blant annet traumebehandling, ofte krever et 
stort velfungerende system med mange ulike spesialister og fagpersoner tilgjengelig, og at SSHF ikke er stort 
nok til å opprettholde høy kvalitet på slike funksjoner ved flere sykehus. Denne argumentasjonen indikerer at 
den beste kvaliteten oppnås i modell 3, og at sårbarheten er størst i modell 1 og 2.  
 
Et annet aspekt som ble drøftet i samme ROS-analyse er forholdet mellom volum og kvalitet på tjenestene. En 
del av informantene har tatt til orde for at kvaliteten på enkelte tjenester kan bli svekket dersom volumet av 
tjenesten er så lavt at det aktuelle fagpersonellet ikke får tilstrekkelig "mengdetrening". Det henvises i denne 
sammenheng særlig til høyt spesialiserte og akutte tjenester, særlig innen kirurgi og traumebehandling. Det er 
imidlertid uenighet om hvorvidt denne sammenhengen er dokumentert innenfor ulike fag og eventuelt hva som 
er "stort nok" volum. Likevel synes det å være enighet om at det for enkelte høyt spesialiserte tjenester kreves 
betydelige volum for å oppnå ønsket kvalitet, og at disse tjenestene har høyere sårbarhet i modell 1 enn i 
modell 3. Modell 2, som har sentralisert de mest spesialiserte tjenestene, vurderes å ha lavere sårbarhet enn 
modell 1, men høyere enn modell 3, siden en del funksjoner er fordelt på flere lokasjoner. 
  
Avsnittet om faglig kvalitet i ROS-analysen i rapporten “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for 
fremtiden” belyser etter administrerende direktørs syn i for liten grad risiko og sårbarhet knyttet til volum, 
kvalitet og pasientsikkerhet ved en eventuell videreføring av det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF. Tilsvarende 
gjelder for rapporten “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse”. Den sistnevnte rapporten berører dog 
noen forhold knyttet til potensielt faglige utfordringer ved modell A: 

1. For stort ansvar for turnusleger i vakt, herunder fare for at turnuslegen gjør feilvurderinger som ikke 
kan korrigeres av annen tilstedeværende kirurg/ortoped 

2. Det reises spørsmål om modell A ikke tilfredsstiller krav i NHSP 
3. Lang transporttid til traumemottak med begrenset kompetanse i ambulansen 

  
I høringsinnspill fra SSK vurdert at traumemottak ved SSF vil innebære en uakseptabel risiko knyttet til volum 
og erfaring, og som en faglig forbedring hvis pasienter overføres SSK. Det er enighet i at en løsning hvor det er 
turnuslege som skal vurdere vil være uforsvarlig.  
 
Vurdering av risikoområdet “faglig kvalitet” knyttet opp mot denne saken  
Ut fra en samlet vurdering av flere forhold rundt uønskede hendelser og lavt volum vurderer administrerende 
direktør at hensynet til faglig kvalitet på tjenestene taler for å samle akuttkirurgien, som i dag er delt mellom 
SSF og SSK, på én lokalisasjon. Dette inkluderer traumemottak. 
 
Administrerende direktør understreker at verken større elektive gastrokirurgiske inngrep eller akutte 
laparotomier har vært utført SSF siden 27. mars 2015. Denne type inngrep ble stoppet grunnet overhyppighet 
av kirurgiske komplikasjoner knyttet til større gastrokirurgi ved SSF. I etterkant har det vært flere uønskede 
hendelser knyttet til vurderingen og håndteringen av pasienter med kirurgiske diagnoser. Samtidig er behovet 
for akutt laparotomi knyttet til blødning i bukhulen kanskje det tyngste faglige argumentet for å opprettholde 
akuttkirurgi ved et lokalsykehus. Totalt sett vurderer administrerende direktør at inngrep på buk ved SSF er 
forbundet med for høy risikoprofil holdt opp mot krav til akseptabel pasientsikkerhet.  
 
Antallet alvorlig syke og skadde er etter administrerende direktørs vurdering for lavt til å vedlikeholde 
nødvendig kompetanse innen akuttkirurgi. Det er ikke tilstrekkelig realkompetanse ved SSF for å kunne ivareta 
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diagnostikk, vurdering og behandling ved sykdom i buken eller traume til enhver tid. Administrerende direktør 
vil bedre pasientsikkerheten ved å flytte sjeldne inngrep eller inngrep som gir økt risiko for komplikasjoner til 
SSK.  
 
Rekruttering av riktig kompetanse er viktig for å sikre et bærekraftig sykehus. SSF har i flere år hatt 
utfordringer med å rekruttere spesialister og spesialsykepleiere. Når det gjelder rekruttering av 
spesialsykepleiere (anestesi, operasjon) og jordmødre har SSHF gjort analyser over fremtidig 
kompetansebehov for å sikre etterrekruttering ved å gi sykepleiere lønn under utdanning. 
  
SSF har per dags dato ti turnusleger som er fordelt på seks måneder i medisin og seks måneder i kirurgi. 
Rekruttering av turnusleger er blant annet et virkemiddel for å sikre rekruttering til fremtidige leger i 
spesialisering på medisinsk avdeling. Ny spesialiststruktur for LIS1 (nåværende turnusleger) trer i kraft 
1.9.2017. Ved endringer i det kirurgiske tilbudet i Flekkefjord må det etableres rotasjonsordninger mellom SSF 
og SSA/SSK for å sikre at disse får gjennomført læringsmålene og fullført del 1.  
 
Hva gjelder de vurderinger som er gjort i “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse” gjengitt over har 
administrerende direktør følgende betraktninger:  
 

1. Administrerende direktør deler bekymringene knyttet til turnuslege i alene i vakt. Dette er en unison 
vurdering i de høringsinnspill som er mottatt. Administrerende direktør vil ikke foreslå en løsning der 
turnuslegen står alene om medisinske vurderinger. Derimot foreslår administrerende direktør at alle 
akutte innleggelser knyttet til kirurgi eller traumer overføres til SSK. Hva gjelder akutt ortopedi vil 
turnuslege i vakt kunne støtte seg på ortopedisk vakt ved SSF.  

2. ROS-analysen reiser spørsmål om hvorvidt modell A tilfredsstiller krav i NHSP. Administrerende 
direktør forstår dette som et spørsmål om hvorvidt Modell A tilfredsstiller de krav som stilles til 
vurderingskompetanse. I tråd med føringene beskrevet i foretaksmøte HSØ / SSHF – 08.06.2016 (se 
punkt 1.2.3) skal SSF ha beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering. Administrerende direktør 
vurderer det slik at dette må løses i felleskap og etter nærmere avtale med de leger som til enhver tid 
er på vakt ved SSF, da med kirurgisk turnuslege og anestesilege i nøkkelroller. Dette teamet kan ta 
utgangspunkt i dagens traumeteam i tillegg støtte seg på vakthavende spesialist i indremedisin samt 
kirurgspesialist når denne er på huset. I tillegg vil vurderingsteamet kunne støtte seg på SSK sine 
vakthavende kirurger og radiologer via telefon- eller videokonfereanse. Dette vurderes å tilfredsstille 
de krav som ligger i NHSP. I tillegg vil overføring av kirurgiske ø-hjelpspasienter til SSK være 
risikodempende. 

3. ROS-analysen omtaler lang transporttid til traumemottak med begrenset kompetanse i ambulanse som 
en signifikant risikofaktor. Det er derimot administrerende direktør sin vurdering at det i en slik 
situasjon er avgjørende for pasienten hurtigst mulig å bli fraktet til et akuttmottak med tilstrekkelig 
faglig kvalitet, kompetanse, bredde og kapasitet. Administrerende direktør mener at et fortsatt 
traumemottak ved SSF ikke vil kunne tilfredsstille slike forutsetninger. Administrerende direktør 
påpeker i denne sammenheng at Lister har en svært god ambulansedekning. Området kan også nås 
med helikoptre både fra Arendal og Stavanger. Administrerende direktør viser også til høringsinnspill 
fra traumeenheten ved SSHF:  

 “Det er for sykelighet og dødelighet ikke vist klar sammenheng mellom tid fra skade til ankomst 
sykehus. Unntak er pasienter som trenger livreddende kirurgiske inngrep ved ankomst sykehus. 
Den siste gruppen er svært liten. Pasienter som langsommere utvikler farlig blødning eller andre 
truende tilstander utgjør en større gruppe. Hos denne gruppen er ikke kort transporttid det 
viktigste, men høykompetent personell ved ankomst sykehus. Dette er også bakgrunnen for 
nasjonal traumeplans diktat om at pasienter skal direkte til traumesenter (og ikke innom annet 
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sykehus) hvis transporttid er under 45 minutter. Dette er ikke aktuelt i SSHFs nedslagsområde 
med mindre en er i utkanten av dette, og luftambulansehelikopter er på stedet. Ikke desto mindre 
må SSHF søke å optimalisere behandlingskvaliteten, slik at pasienter på kyndig og effektivt vis 
kan undersøkes, evalueres og stabiliseres før evt. videre transport til traumesenter.” 

4. Rekruttering av spesialister til små akutt sykehus: SSF har i flere år hatt utfordringer med å rekruttere 
spesialister. Den generelle kirurgen med bred og allsidig kompetanse vil forsvinne over tid fordi 
arbeidet blir mer spesialisert. Det vil forsterke utfordringen ytterligere. SSF har per dags dato flere 
vaktordninger med fire-delt vakt. Disse er små og sårbare særlig ved ferieavvikling og ved sykdom. For 
å opprettholde døgnkontinuerlig vaktordning trengs det 6–8 generelle kirurger. Det er vanskelig å 
bemanne små sykehus med så mange kirurger allerede i dag. I årene som kommer blir det enda 
vanskeligere fordi det blir færre generelle kirurger. Generell kirurgi utgår som spesialitet. Det blir 
generell kirurgi i del 2. Gastroenterologisk kirurgi-spesialiteten er ment å dekke generell kirurgi som 
spesialitet da det overlapper ca. 80 prosent. Det pågår imidlertid en del diskusjon om dekningen av det 
akutte innen generell kirurgi 

 
Risikoområdet “Helhetlige pasientforløp” 
Tre dimensjoner har vært sentrale i analysen av risiko og sårbarhet knyttet til risikoområdet "helhetlige 
pasientforløp" for Utviklingsplan 2030. Alle dimensjonene har vært relevante for vurderingen av de tre 
driftsmodellene. Informasjonsinnhentingen har avdekket sårbarheter ved alle modellene når det gjelder "Intern 
samhandling", men samlet sett fremstår modell 1 og 2 som mest sårbare på denne dimensjonen. For 
dimensjonen "Samhandling mellom SSHF og kommunene/fastlegene" er bildet mer komplekst. Den viktigste 
sårbarheten i modell 1 og 2 skyldes svært kompleks samhandlingsstruktur med høyt antall relasjoner. I modell 
3 er den viktigste sårbarheten knyttet til avvikling av eksisterende velfungerende relasjoner, samt økt opplevd 
avstand mellom sykehuset og en del av kommunene. Den siste dimensjonen "differensiering gjennom 
døgnet/uken/året" indikerer størst sårbarhet for modell 1 og (særlig) 2.  

 
De to desentraliserte modellene innebærer en viss differensiering av tjenestetilbudet mellom sykehusene og til 
dels også mellom ulike tider av døgnet/uken/året. Dette skyldes både at SSHF ikke vil ha kapasitet og ressurser 
til å ha alle funksjoner ved alle sykehus og at mindre enheter vil ha variasjon i hvilken kompetanse som til 
enhver tid er tilgjengelig. En konsekvens av dette vil være at pasienter kan oppleve å få ulik behandling 
avhengig av hvilket sykehus de kommer til. Det er også risiko for først å komme til "feil" sykehus for så å bli 
sendt videre til det sykehuset som har riktig kompetanse for å gjennomføre diagnostikk og behandling. Disse 
konsekvensene vil igjen kunne føre til unødvendige og uheldige brudd i pasientforløpene og indikerer dermed 
en sårbarhet i modell 1 og 2.  
 
Administrerende direktør har notert at det i rapporten “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse” er 
identifisert i risiko ved modell A knyttet til usikkerhet om hvor kirurgiske akuttpasienter skal sendes på ulike 
tider av døgnet eller i uken. 
 
Vurdering av risikoområdet “Helhetlige pasientforløp” knyttet opp mot denne saken 
Ved akutte kirurgiske tilstander og traumer er det et tydelig faglig mål av pasienten raskest mulig skal fraktes 
til det sykehuset som kan gi definitiv behandling for tilstanden. For å sikre helhetlige forløp for akutte 
kirurgiske pasienter mener administrerende direktør at uavklarte kirurgiske tilstander raskest mulig bør 
fraktes til et sykehus der flest mulig grenspesialiteter kan bidra med sin ekspertise i vurderingen og 
behandlingen dersom dette er nødvendig. Administrerende direktør vurderer det slik at en kompleks 
samhandlingsstruktur, der SSF er ansvarlig for å ta imot akutte kirurgiske pasienter deler av uken eller døgnet, 
vil bidra til å redusere forutsigbarhet i transportlogistikken knyttet til akuttkirurgiske pasientforløp. I verste 
fall kan slike ordninger med delt ansvar føre til forsinket diagnostikk ved at akuttkirurgiske pasienter feilaktig 
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transporteres til SSF på tider sykehuset ikke har kirurgisk vakt. I så måte deler administrerende direktør 
bekymringen som fremgår i “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse” knyttet til feilvurdering av 
turnuslege i vakt uten annen tilstedeværende kirurg.  
 
Administrerende direktør deler bekymringen knyttet mulig uklarhet om hvor akuttinnleggelser i kirurgi skal 
styres dersom retningslinjene varierer gjennom døgnet eller uken. Modell A er beskrevet med flere 
delalternativ og administrerende direktør er enig i at variasjon slik noen av delmodellene foreslår kan bidra til 
usikkerhet. Administrerende direktørs anbefaling med entydige rutiner som fastslår at alle ØH-pasienter innen 
kirurgi styres til SSK vil derimot bidra til nødvendig forutsigbarhet.  
 
Pasienter som innlegges ved medisinsk avdeling ved SSF, men der de de initiale medisinske undersøkelsene 
og/eller observasjonsperioden viser at tilstanden likevel er av kirurgisk art vil kunne oppleve et fragmenterte 
pasientforløp i den forstand at pasienten må videreføres til SSK for behandling. Administrerende direktør 
oppfatter at denne ulempen kompenseres gjennom å kunne bli mottatt av helsepersonell med nødvendige 
grenspesialiteter og tilhørende mengdetrening ved ankomst SSK  
 
Risikoområdet “Tilgjengelighet” 
Risiko og sårbarhet innenfor området "tilgjengelighet" har vært vurdert langs tre dimensjoner i ROS-analysen 
til Utviklingsplan 2030. Modell 1 og 2 har høyest sårbarhet for dimensjonen "tilgang til høyspesialiserte 
tjenester". Det innebærer at disse modellene gir høyest risiko for at enkelte høyspesialiserte tjenester 
sentraliseres/flyttes til større sykehus utenfor Agder. For dimensjonen "avstand til akuttfunksjoner" har modell 
3 størst sårbarhet mens modell 1 har minst sårbarhet. Den siste dimensjonen gjelder 
"avstand/transportbelastning ved planlagt behandling". Risiko og sårbarhet vil i denne sammenheng være 
avhengig av tjenestetilbudet i SSF.  

 
Også rapporten “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse” peker på lang transporttid til sykehus som en 
av de største risikofaktorene dersom ikke akuttkirurgi og traumemottak ikke lenger tilbys ved SSF. I denne 
sammenheng nevnes også dårlig flyvær eller stengte veier som kompliserende faktorer knyttet til reiseavstand.  

 
Vurdering av risikoområdet “Tilgjengelighet” knyttet opp mot denne saken 
Det er på det rene at pasienter i Flekkefjord-område vil få økt avstand til akuttfunksjoner i kirurgi eller 
traumemottak dersom det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF nedlegges. Administrerende direktør vil imidlertid 
presisere at tilgjengelighet til et akuttkirurgisk tilbud ikke utelukkende handler om tilgang til fysiske lokaler og 
helsepersonell på vakt, men tilgang til helsepersonell med rett kompetanse som har omfattende mengdetrening 
og optimale støttefunksjoner rundt seg. 
 
Ambulansekapasiteten i Lister er også svært god, og det fremgår at dagens kapasitet vil kunne betjene Listers 
behov uavhengig av valgt modell. 
 
Som redegjort for under punkt 2.7 er risiko knyttet til stengte veier og flyvær liten og håndterbar. 
Luftambulansen har omtrent en (-1-) flygning per måned fra SSF. Ca 10 prosent av forespørslene, det vil da si 
om lag en (-1-) i året, må avslås grunnet værforhold eller andre årsaker. Transporten kan da gjennomføres ved 
hjelp av redningshelikoptre eller ambulanse. Det vises til at SSHF i dag har en frivillig ordning for 
intensivtransport (SSA og SSK). Omgjøring av denne ordningen til vaktordning for hele SSHF vil kunne bidra til 
å sikre transport av potensielle ustabile pasienter, også når helikoptertransport ikke er mulig. 
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Risikoområdet “Økonomi” 
Drifts- og investeringskostnader knyttet til de ulike modellvalgene i Utviklingsplan 2030 belyses i en egen 
rapport.  

   
Vurdering av risikoområdet “økonomi” knyttet opp mot denne saken 
Som det fremgår av avsnitt 2.6 over har klinikk for somatikk ved SSF et betydelig økonomisk utfordringsbilde 
og går mot et resultat på ca. -11,5 mill.kr i 2016. Av dette utgjør merforbruk av legeårsverk om lag 6,5 mill.kr. 
Kostnader forbundet med vaktberedskap er en av driverne til underskuddet. Ingen virksomheter kan drive med 
underskudd over tid, dette vil ikke være bærekraftig og vil lede til nødvendige endringer. Således vurderes et 
vedvarende driftsunderskudd som en betydelig risikofaktor for den fremtidige driften ved SSF. For å sikre 
fortsatt bærekraftig drift ved SSF er det avgjørende at virksomheten drives i balanse. Av de skisserte modeller 
er det modell A som har minst økonomisk risiko. En overføring av pasienter til SSF fra SSK og SSA for å utnytte 
kapasitet ved SSF uten tilførsel av pasienter utenfra vil ikke gi bærekraft for SSHF i helhet da man ikke vil 
redusere kapasitet ved SSK og SSA som følge av den vaktberedskap de har. Det vil tvert om øke kostnader ved 
pasienttransport. Det er administrerende direktør sin oppgave å vurdere om kostnadene forbundet med 
kirurgisk vaktberedskap ved SSF kunne kommet befolkningen i Agder bedre til nytte dersom ressursene 
anvendes på alternativt vis.  
 
Oppsummert vurdering av risiko og sårbarhet i denne saken 
Administrerende direktør legger til grunn metodeverket for ROS-analysen knyttet til Utviklingsplan 2030 når 
denne saken risiko- og sårbarhetsvurderes. Dette for å sikre konsistens i enkeltsaker mot overordnet planverk. 
De to øvrige omtalte ROS-analyser er med å belyse helhetsbildet og viktige risikoområder som fremkommer i 
disse to analysene er vurdert.  
 
I tillegg har administrerende direktørs vurderingen hensyntatt flere forhold rundt tidligere uønskede hendelser 
ved SSF og den pasientrisiko som følger med utilstrekkelig volumtrening knyttet til å diagnostisere, vurdere og 
behandle akutte kirurgiske pasienter og traumepasienter. 
 
En vurdering av risikoområdene “faglig kvalitet”, “helhetlige pasientforløp” og “økonomi” taler etter 
administrerende direktør sitt syn klart for å nedlegge det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF. Risikoområdet 
“tilgjengelighet” kan isolert sett tale for å beholde det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF, men “tilgjengelighet” 
ikke kan vurderes som en løsrevet parameter. En tilgjengelighet som ikke er forbundet med nødvendig faglig 
kvalitet og som ikke er økonomisk bærekraftig gir et falskt inntrykk av tilgjengelighet i befolkningen.  
 
Overnevnte vurderinger er søkt oppsummert i riskomatrisen under. Den må ikke forstås som en egen ROS-
analyse, men som en visuell fremstilling av de kvalitative vurderinger gjort ovenfor de særlig identifiserte risiki. 
Under vises vurderinger av sannsynlighet og konsekvens for ulike risiki for foreslått modell i tabellform og i en 
risikomatrise. Dette er også utarbeidet for dagens modell, modell A og B som alle ligger i vedlegget.  
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Tabell 11 Vurderinger av sannsynlighet og konsekvens for de ulike modellene 

I figur 11 er disse ti risikiene lagt ut i en risikomatrise med henholdsvis sannsynlighet og konsekvens.  
 

 
Figur 20 Risikomatrise 

Her vises det at ADs innstilling har fire risiki som blir vurdert som gul, ingen røde. 
 
Nedenfor er alle modellene oppsummert i en tabell som kun har tatt med vektet risiko. 
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Tabell 12 Vektet risiko i de ulike modellene 

ROS analysen som er drøftet over viser en tydelig forskjell på de ulike modellene. Det er følgelig 
administrerende direktørs vurdering at en sentralisering av akuttkirurgi og traumemottak fra Flekkefjord til 
Kristiansand er det beste alternativet ut fra en risiko- og sårbarhetsgjennomgang.  

5.4.2. Mulighetsanalyse 

En bærekraftig drift ved SSF er en forutsetning for å få maksimal utnyttelse av samlet kapasitet. SSF jobber 
langsiktig med en målrettet satsning for å sikre forbedring av driften. Det skal gi bærekraftige resultater. De 
legger til grunn at dette fundamentet skal kunne gjøre sykehuset i stand til å være innovative, kreative og 
moderne i fremtiden. 
  
Det er beregnet en befolkningsvekst innen alle aldersgrupper i Listerregionen frem mot 2030 og en stor vekst i 
forhold til eldre. Den forventede befolkningsveksten vil kunne medføre økte behov for helsetjenester innen alle 
faglige områder. 
  
Det må være en ambisjon at så mange som mulig har kortest vei til behandlingssted. Det må hensyntas at valg 
av behandlingssted vil endres ved endring av veitilbud (i 2029 vil reisetiden mellom Lyngdal og Kristiansand bli 
33 minutter kortere enn i dag). 
  
SSF har definert sine ambisjoner om at sykehuset bør velge en retning som bidrar til at SSF: 

●    Er et moderne sykehus rustet for fremtiden 
●    Blir Norges beste lokalsykehus på fag og drift 
●    Utnytter fordelen ved å være å være i midten mellom to helseregioner 
●    Er kreative og positive i forhold til å ta i bruk nye løsninger, arbeidsmåter og teknologi 
●    Det skal være åpenhet for nytenkning samt ta del i pilotsatsninger 
●    Har et servicenivå som gir pasientene «mer enn de forventer» 
●    Tilbyr kvalitet og ekspertise i utvalgte nisjer i teamsamarbeid i SSHF 

 
Adm. dir. vil peke på noen mulighetsområder som han mener bør utredes videre. Disse er beskrevet nedenfor: 
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 Øke det polikliniske pasienttilbudet til Lister befolkning 
Det bør vurderes om pasienter som i dag får et behandlingstilbud i Kristiansand eller Arendal kan få dette i 
Flekkefjord. Antallet er anslått til rundt 6500 pasienter innenfor pasientgrupper som f.eks nevrologi, barn, 
revmatologi, ØNH og øye. Dette vil kunne ha stor samfunnsøkonomisk konsekvens i form av reduserte 
reisekostnader og tid spart for pasientene. 

Det kan gjøres gjennom at egne medarbeidere i Kristiansand og/eller Arendal ambulerer til Flekkefjord eller at 
det etableres private spesialister i områder innenfor f.eks øye. 
  
Etablering av spissfunksjoner 
Utvikling av spissfunksjoner i f.eks ortopedi bør vurderes i oppdatering av utviklingsplan 2035 og strategiplan 
2018-2020 (prosjekt kirurgisk virksomhet SSHF) 

SSF ligger mellom SSK og SUS og kan finne et mulighetsrom/nisje som både SSHF og SUS har behov for. 
  
Optimalisering av ressurser i SSF 
Endring i pasientgruppene i SSF gir rom for optimalisering av ressursbruk både innen operasjon-, anestesi-, og 
sengeressurser. Blant annet skapes det rom for reduksjon av sengekapasitet med minst 6 senger.  
 
Samarbeid mellom sykehus –sykehus i nettverk 
Som nevnt under kapittel 2.3 har SSF gode erfaringer med å jobbe i nettverk. Det gjelder særlig innenfor 
medisinske fagområder. Dette kan utvikles innenfor kirurgiske og ortopediske fagområder.  
 
Det må sikres at erfaring og kompetansenivå blant ansatte opprettholdes i forhold til de operasjoner som til 
enhver tid skal utføres, og at SSF fortsatt overfører pasienter til SSK/SSA og evt. andre som er definert utenfor 
deres kompetanseområde. Andre områder som bør vurderes er å etablere et samarbeid mellom SSF og SSK som 
sikrer at Flekkefjord har tilstrekkelig radiologisk kompetanse. 
  
Det bør også vurderes om KPH og SSF kan legge til rette for at SSF kan få enklere tilgang til akuttpsykiatrisk 
team i vakttid. 
 
Samarbeid med SUS om pasienter til dagkirurgi og polikliniske tjenester vil også kunne bidra til å opprettholde 
kapasitet og kompetanse i SSF i årene som kommer. 
  
Samarbeid med kommunehelsetjensten 
Det er ønskelig å utvikle samarbeidet mellom akuttmottak og legevakten Det er ønskelig at kommunen i større 
grad tar ansvar for diagnostikk og behandling på legevakten med støtte fra SSHF. Det innebærer at SSHF bidrar 
med veiledning, konfereringsmulighet for legevakten av vakthavende i SSHF, tolkning av røntgenbilder mv. 
Dette er en mulighet hvor man kan bygge videre på de prinsippene og tiltakene som er beskrevet i 
«akuttmedisinsk kjede på Agder» hvor det blant annet står omtalt hvordan man kan utvikle samarbeidet 
mellom akuttmottakene og legevaktene med lang avstand til sykehus og bynære sykehus. 

● Legevakter med lang avstand til sykehus vurderer innkjøp av røntgenutstyr slik at pasienter med 
brudd kan avklares på stedet. SSHF stiller krav om at kommunene forholder seg til gjeldende 
strålevernsforskrift og kan bidra i forhold til opplæring rundt dette. Det forventes av kommunene selv 
tar ansvar for innkjøp og opplæring av utstyret via valgt leverandør. SSHF vil bidra med veiledning på 
kravspesifikasjoner på utstyr, og tolkning av bilder der man er i tvil om dette ved legevaktene.  
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● Samhandlingssjef avklarer sammen med Medisinsk serviceklinikk (MSK) i OSS, hvor det er mest 
hensiktsmessig å etablere slikt utstyr.  

● Bynære legevakter må ha utstyr og kompetanse til å avklare de fleste skadepasienter selv.  
 

Det er også ønskelig med et godt og nært samarbeid med kommunene til det beste for pasientene. Det er en 
mulighet å vurdere om SSF og kommunene på Lister kunne være pilot for å prøve ut en ordning hvor 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten er integrert med felles ledelse og IKT-systemer. Modellen 
fra Valencia (Ribera Salut) kan være et eksempel på dette der spesialister på sykehus og fastleger jobber tettere 
sammen med felles IKT systemer, kliniske programmer, prosedyrer og forvaltning. Her er også erfarne 
sykepleier tilgjengelig døgnet rundt via callcenter for pasienter med kroniske lidelser 
 
Sykehuset vil bidra til god kvalitet ved etableringen av kommunal øyeblikkelig hjelp innen psykiatri og rus for å 
sikre at dette tilbudet blir til det beste for pasienten. 
 
Kompetanse/rekruttering 
Vurdere om SSF kan inngå som en del av utdannelse av leger i spesialisering innen kirurgi hvor det avdekkes 
hvilke læringsmål i del 2 og 3 som kan innfris i SSF. Det kan etableres en frivillig ordning med rotasjon mellom 
SSK/SSA og SSF. 

Det er vedtatt en ny spesialitet i akutt og mottaksmedisin (AMM). Læringsmålene for spesialiteten AMM 
omfatter utredning av pasienter med de vanligste symptomene som kommer til norske akuttmottak, f. eks. 
brystsmerter, tungpust, feber, redusert allmenntilstand, kramper, magesmerter, fall uten brudd, forgiftninger, 
akutt rus og psykisk sykdom, palliative utfordringer hos kreftpasienter mv. Slik symptombasert mottak krever 
en bred startvurdering der AMM-legen må beherske initial vurdering innen en rekke fagområder, spesielt innen 
de medisinske hovedspesialitetene, men også andre tilgrensende spesialiteter. 
 
Det tas sikte på at spesialiteten skal prøves ut i en eller flere virksomheter av ulik størrelse. HOD vil komme 
tilbake med eget oppdrag om dette til Helsedirektoratet. SSF ønsker å være pilot i dette arbeidet og SSHF vil 
etablere en dialog med HSØ om saken. 
 
Administrerende direktørs vurdering av mulighetsanalysene 
Administrerende direktør er av den oppfatning at det må være et mål at så mange pasienter som mulig får sitt 
tilbud i Flekkefjord og slipper lengre transport enn nødvendig. Administrerende direktør ønsker å legge til rette 
for at flere pasientene fra Listerområder får sitt polikliniske tilbud i SSF. Det må skje gjennom ambulering eller 
private avtalespesialister. Ambulering er frivillig for dagens ansatte slik at må etableres et samarbeid med SSK 
og SSA. Utlysningspraksis av ledig stillinger bør i større grad gjenspeile dette innenfor definert fagområder. 
 
Det skal gjennomføres piloter av ny spesialister for mottaksmedisiner på ulike typer sykehus og 
administrerende direktør ønsker å etablere en dialog med HSØ for å diskutere muligheten for at Flekkefjord 
som er et akuttsykehus kan være pilot. Det er i dag et godt samarbeid mellom akuttmottaket og Legevakten og 
det ligger godt til rette for å videreutvikle dette. Lister har en interkommunale legevakt og de deltok i arbeidet 
med akuttmedisinsk kjede.  
  
Når det gjelder etablering av spissefunksjoner så bør dette inngå som en del av arbeidet med oppdatering av 
Utviklingsplan 2035, Strategiplan 2018-2020 samt ses i sammenheng med arbeidet som gjøres prosjektet om 
kirurgisk virksomhet. 
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5.5. Administrerende direktørs forslag til de samlede akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord 

Administrerende direktørs forslag til de samlede akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord (ADs innstilling) 
baserer seg på en gjennomgang av risikofaktorene som er analysert i tre rapporter32 fra perioden 2014 - 2017, 
samt mottatte høringsinnspill.  
 
I tabellen nedenfor fremkommer det hvilke funksjoner som ligger til modell A, modell B og administrerende 
direktørs innstilling. 
Beskrivelse av funksjoner Modell A Modell B ADs innstilling 

Felles funksjoner og vaktordninger uavhengig av modell 

-Akuttfunksjon i indremedisin X X X 

-Fødetilbud med beredskap (operasjonsteam) for keisersnitt X X X 

-Akutt diagnostikk og behandling av pasienter med hjerneslag og hjertesykdom. X X X 

-Følge opp igangsatt dialysebehandling og medisinsk kreftbehandling og lindrende 
behandling X X X 

-Klinisk, kjemisk, laboratorium, blodbank X X X 

 -Radiologi X X X 

-Anestesilege, gynekolog, indremedisiner og turnuslege i døgnvakt X X X 

Kirurgi    

-Planlagt kirurgi som trenger beredskap etter 16:00/18:00  X  

-Planlagt kirurgi som ikke trenger beredskap etter 16:00/18:00 
X 

(til 16:00) X 
X  

(til 18:00) 
-Beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering av akutte hendelser 
som "kommer på døra" X X X 

-Ø-hjelp dagtid 
*A undergruppe I: Ingen ØH 
A undergruppe II: ØH ukedager 
A undergruppe III: Turnuslege vurderer X* X  

-Ø-hjelp kirurgi 24/7  X  

Ortopedi    

-Ø-hjelp ortopedi 24/7   X 

-Ø-hjelp ortopedi 24/5 (kun ukedager) X   

-Ø-hjelp ortopedi frem til kl. 20.00 i ukedager  X  

-Samarbeid med legevakt lokalisert i sykehus videreutvikles   X 

-Fortsatt skadepoliklinikk drevet av turnusleger med ortoped i ryggen (inkl. veiledning 
av turnusleger/LIS) X  X 

Traumefunksjon    

-Traumemottak 24/7  X*  

-Ikke traumemottak (sendes SSK/OUS) - men funksjon for stabilisering/transport X  X 

* Traumemottak mulighet ved modell B    

Tabell 13 Beskrivelse av akuttfunksjoner, modell A, modell B og administrerende direktørs innstilling  
                                                
32“ROS-analyse SSHF”, Utviklingsplan 2030, datert 15. september 2014, “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for fremtiden”, 
kapittel 7, datert 26. mai  2015 og “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse”, 6. januar 2017 
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Håndtering av pasientgrupper 
For den nye modellen er det også beskrevet hvordan de fem vanligste operasjonene med hastegrad ØH vil bli 
håndtert: 
Pasientgrupper som må sendes til SSK/SUS Modell A Modell B ADs innstilling 

-Hverdag mellom kl. 16:00 og 08:00    

-Blindtarm (appendektomi, lapraskopi eller åpen): 29 pasienter/år X  X 

-Ankelbrudd m/plate: 12 pasienter/år33  X  

-Lårbrudd m/margnagle: 10 pasienter/år34  X  

-Helg    

-Håndleddsbrudd (radiusbrudd), plate: 31 pasienter/år X   

-Blindtarm (appendektomi, lapraskopi eller åpen): 29 pasienter/år X  X 

-Lårhalsbrudd, glidenagle el. hemiprotese: 17 pasienter/år X X  

-Ankelbrudd m/plate: 12 pasienter/år X X  

-Lårbrudd m/margnagle: 10 pasienter/år X X  

Tabell 14 Pasientgrupper som må sendes til SSK/SSU, modell A, modell B og administrerende direktørs innstilling 

Vaktordninger 
Anestesilege, gynekolog, indremedisiner og turnuslege har døgnvakt. Ortoped har hjemmevakt fra kl. 16.00 til 
08.00 i ukedag samt helgen. Dette innebærer at SSF alltid har en spesialist på vakt sammen med turnuslegen. 
Ingen kirurg er tilgjengelig etter kl. 18.00 på hverdager eller i helgen.  
 
Akuttfunksjon ikke-kirurgiske 
SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, mottak og behandling av pasienter med hjerneslag og hjerteinfarkt, 
fødeavdeling med beredskap for keisersnitt. Beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering av akutte 
hendelser som «kommer på døra».  
 
Pasienter henvist for innleggelse 
Alle kirurgiske ØH pasienter henvises direkte til SSK døgnet rundt (24/7).  
Turnuslege tar imot og vurderer ortopediske ØH pasienter døgnet rundt i samarbeid med ortoped (24/7). 
Ressurser i helseforetaket som helhet kan brukes (se vurderingskompetanse under). 
 
Pasienter henvist til ØH poliklinikk 
Turnuslege ivaretar skadepoliklinikk i samarbeid med ortoped på SSF og ressurser i helseforetaket som helhet 
døgnet rundt (24/7). Alle kirurgiske ØH polikliniske pasienter henvises til Kristiansand dersom disse ikke kan 
håndteres på legevakten. 
 
Ortopedi 
SSF skal ha akuttkirurgi innen ortopedi 24/7. Inneliggende, elektive, pasienter behandles i SSF i tråd med felles 
faglige prosedyrer og funksjonsfordeling i SSHF. Ortoped i vakt har ansvaret for avdelingens elektivt opererte 
pasienter og ØH pasienter enten disse resulterer i innleggelse eller poliklinisk skadebehandling. Pasienter til 
skadepoliklinikk tas imot, vurderes og behandles av turnuslege i samarbeid med ortoped. Samarbeidet med 
legevakten lokalisert i sykehuset videreutvikles. Dette inkluderer veiledning, konfereringsmulighet for legevakt 
og tolkning av røntgenbilder. Dette inkluderer også veiledning av turnuslege/LIS. 

                                                
33 Antallet er basert på dagens praksis i SSF ved denne typen brudd 
34 Antallet er basert på dagens praksis i SSF ved denne typen brudd. Lårbrudd er avhengig av ressurssituasjonen og tidspunkt på døgnet. 
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Kirurgi 
Det utføres elektive dagkirurgiske inngrep som ikke trenger overvåkning lenger enn til kl. 1800 på hverdager. 
Det betyr at diagnoser, prosedyrer og pasienter må ha en risikoprofil som muliggjør dette (for eksempel brokk, 
hemorroider og visse former for plastikkirurgi). Ansvarlig for det er generell kirurg. All ØH-kirurgi sendes til 
SSK alle dager. Inneliggende, elektive, pasienter behandles i SSK eller SSA. Det er ingen kirurgisk vakt (fordi det 
ikke tas imot ØH innleggelser og fordi det ikke er inneliggende, elektive kirurgiske pasienter). 
 
Kompenserende tiltak 

Vurderingskompetanse og beredskap for stabilisering 

Vurderingskompetansen innebærer å vurdere følgende: 

● Trenger pasienten innleggelse?  
● Trenger pasienten annen spesialisert kompetanse?  
● Kan dette vente til neste dag i eget sykehus, eller må pasienten sendes umiddelbart til annet sykehus 

der denne kompetanse finnes?  
God vurderingskompetanse vil også føre til at pasienter som ikke trenger innleggelse, kan dra hjem eller få 
behandling i akuttmottaket, eventuelt henvises til videre oppfølging hos fastlegen. 

En spesialitet i mottaks- og indremedisin vil også sikre god vurderingskompetanse i akuttmottaket. 
Helsedirektoratet legger imidlertid ikke opp til at spesialiteten nødvendigvis skal dekke behovet for all 
akuttkompetanse de ulike sykehusene må ha i beredskap gjennom døgnet. De nye spesialistene skal kunne 
delta i de små sykehusenes vaktlag.  

I tråd med føringene beskrevet i foretaksmøte HSØ/SSHF – 08. juni 2016 skal SSF ha kompetanse for kirurgisk 
vurdering og stabilisering.  

Vurderingsteam 

Administrerende direktør vurderer det slik at dette må løses i felleskap og etter nærmere avtale med de leger 
som til enhver tid er på vakt ved SSF, da med kirurgisk turnuslege, anestesilege og indremedisiner i 
nøkkelroller. Teamet bør ta utgangspunkt i dagens traumeteam. I tillegg vil vurderingsteamet kunne støtte seg 
på SSK sine vakthavende kirurger og radiologer via telefon- eller videokonferanse (sykehus i team). 
Vurderingsteamet bør lage en plan for utvikling og vedlikehold av nødvendig kompetanse, herunder 
hospitering.  

 
Legevaktens kompenserende rolle 
Administrerende direktør ønsker å videreutvikle samarbeidet mellom SSHF og Legevakten i Flekkefjord. Dette 
inkluderer for eksempel veiledning, konfereringsmuligheter, samarbeid med radiologisk avdeling om bruk av 
billeddiagnostikk og tolkning av bildene. Hvordan samarbeidet praktisk sett skal og bør utvides må utredes i 
samarbeid kommunen og sykehuset i samsvar med nasjonale føringer.  
 
Legevaktene er et sentralt ledd i den akuttmedisinske kjede, som er utredet i egen prosess i regi av OSS og 
behandlet i ledergruppen. Akuttmedisinforskriften fra 2015 pålegger kommunene å tilby legevaktordning som 
sikrer befolkningens behov for ØH slik at minst en lege er tilgjengelig for legevakt gjennom hele døgnet. 
Forskriften stiller krav til kompetanse for leger og annet helsepersonell som skal arbeide i legevakt. Det stilles 
krav om at en lege som skal ha selvstendig vakt er godkjent allmennlege, har en viss erfaring fra 
primærhelsetjenesten og har gjennomført kurs i volds- og overgrepshåndtering. Videre stilles det krav om at 
legevakten skal være organisert og utstyrt slik at helsepersonell i vakt kan rykke ut umiddelbart. I SSHF sin 
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gjennomgang av den akuttmedisinske kjeden i desember 2016 sammen med kommunene ble følgende besluttet 
rundt legevakt35: 
 

● Bynære legevakter må ha utstyr og kompetanse til å avklare de fleste skadepasienter selv. 
● SSHF skal sammen med legevakten utvikle tilstrekkelig vurderingskompetanse bruk av bilder og 

laboratoriefunn inngår. 
 
Traumemottak 

ADs innstilling utelukker traumemottak. Alle pasienter eller hendelser som utløser traumealarm (medisinsk 
index AMK) sendes SSK, SUS eller OUS, avhengig av alvorlighetsgrad. 

Stabilisering og håndtering av akutte hendelser - kompensatoriske tiltak 
Beredskapen ivaretas av aktuelt personale på vakt (anestesileger, ortopeder, anestesi- og 
akuttmottakssykepleiere, gynekologer og medisinske leger). Utgangspunktet for et slikt scenario er at alle 
alvorlige skadde pasienter skal direkte til nærmeste sykehus med traumemottak SSK (eller SUS). En kan likevel 
tenke seg situasjoner der en pasient initialt ikke er erkjent som potensielt alvorlig skadet, og kommer til SSF. 
Følgende tiltak må iverksettes for å være i stand til å tidligst mulig oppdage, stabilisere og videresende disse 
pasientene til SSK, SUS eller OUS Ullevål: 
 

● Aktuelt personell (anestesileger, ortopeder, indremedisinere, turnusleger, anestesisykepleiere og 
sykepleiere i akuttmottaket) ved SSF må gjennomgå kursing og trening for å gjenkjenne slike pasienter, 
og øve stabiliserende tiltak samt kommunikasjon med aktuelle samarbeidspartnere (traumeleder SSK, 
SUS, OUS-U). Legevaktspersonell i Flekkefjord kan også inkluderes i opplæringen. Traumeenheten 
SSHF vil kunne bidra med opplæring og oppfølging. 

● Ambulansepersonell i SSHF bør på kort sikt ha utvidet opplæring for å kunne gjenkjenne disse 
pasientene. PTSS gjennomfører nå ny, utvidet opplæringsplan for øverste kompetansenivå, som enhver 
ambulanse i SSHF skal ha. På sikt vil den nasjonale satsingen på bachelorutdanning i ambulansefag fylle 
disse behovene. 

● SSHF har en frivillig ordning for intensivtransport (SSA og SSK). Omgjøring av denne til vaktordning for 
hele SSHF vil sikre transport av ustabile pasienter, også når luftambulanse ikke er mulig, eller denne er 
opptatt. 

 
Økonomi og kapasitet  
ADs innstilling gir i sum et positivt bidrag fra dagens drift, ca +1 million. Dette forutsetter dog at en lykkes med 
å få tilført om lag 600 pasienter fra Rogaland pr år (300 dagkirurgi/300 poliklinisk), som vil gi en merinntekt på 
om lag 5,7 mill. kr til SSF. Både pasientreisekostnader ved å flytte pasienter fra Kristiansand og/eller Rogaland, 
samt bortfall av inntekter på ØH operasjoner fra Rogaland bidrar noe negativt. Modellen legger opp til en 
årsverksreduksjon innen kirurgi med 0,5 og 0,5 innen ortopedi. 

Kapasiteten innen kirurgi og ortopedi på dagtid øker ca. fem prosent fra i dag. Dette kombinert med reduksjon i 
ØH pasienter gir mulighet for en vekst på om lag 400-500 operasjoner og ca 800-1200 polikliniske 
konsultasjoner, med andre ord mer kapasitet enn befolkningen som sokner til Flekkefjord har behov for. Noe av 
dette kan betjene pasienter fra Rogaland som nevnt over. Den øvrige kapasitet må eventuelt utnyttes ved å 
flytte pasientgrupper fra SSK og SSA til SSF. Det er så langt ikke identifisert mulighet for nedtak av ressurser 
ved disse sykehusene, da de er knyttet til vaktordninger i de ulike fag. 

                                                
35 Referat vedr. sak 152-2016, SSHF 12.12.16 
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Omlegging av tilbudet innebærer en reduksjon med ca. 1750 liggedøgn som innebærer minimum seks senger. 
Konsekvensen av det vil være at klinikken må optimalisere sengepostene i en sammenheng. Spesielt bør 
sengebehovet vurderes i forhold til drift ved en felles sengepost medisin og kirurgi i helg. 

Klinikken må også justere behovet for fremtidig kapasitet og kompetanse for spesialsykepleiere. I tillegg bør 
behovet for andre yrkesgrupper vurderes som konsekvens av endringen for ØH kirurgi. 

5.6. Vurdering av modellene opp mot kriteriene 

Nedenfor er de alternative modellene vurdert opp mot hvert kriterium fra utviklingsplanen 2030. Modellene 
sammenlignes også med hverandre på hvert kriterium. Det synliggjøres konsekvenser, sårbarheter og risikoer 
ved modellene, og disse drøftes sammen med aktuelle kompenserende tiltak. Til slutt gis det en oppsummering 
av hvordan den enkelte modellen oppfyller kriteriene. Kriteriene er ikke vektet. I prioriteringer vil kriteriene 
tillegges ulik vekt. Hvilken betydning et enkelt kriterium tillegges er avhengig av utgangspunktet og ståsted for 
vurderingen. En eier vil kunne vekte noen kriterier høyere enn for eksempel pasienter eller ansatte. Det er 
derfor valgt kun å tillegge hvert kriterium en poengscore på en skala fra én til fem. Poengene er ikke 
matematisk beregnet, men satt skjønnsmessig for å illustrere modellenes relative styrke på bakgrunn av 
drøftingene i teksten.  

5.6.1. Kriteriet faglig kvalitet 

Kriteriet faglig kvalitet har fokus på innholdet i tjenestene og forutsetningene for at tjenestene skal ha høy faglig 
kvalitet. Sentrale element som inngår i vurderingsgrunnlaget er: 

● Volum (øvelse, kompetanse, kontinuitet, kapasitet) 
● Tjenestespekter (både bredde og spesialisering) 
● Gode beredskapsløsninger 
● Rekruttering og fagmiljø (robusthet, fagutvikling, forskning) 
● Evne til å levere enhetlige, likeverdige og kvalitativt gode tjenester 

 
Tilgjengelighet og nærhet til tjenestene holdes i denne sammenheng adskilt fra faglig kvalitet og håndteres i sin 
helhet under kriteriet tilgjengelighet. Brukerutvalget sier i sin høringsuttalelse at de skal prioritere kvalitet 
fremfor nærhet. I denne forbindelse har de en dualistisk oppfattelse av kvalitet når ROS-analysen fra rapporten 
“Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord” settes opp mot tidligere faglige vurderinger. 
 
Sammenhengen mellom volum og kvalitet 
Det er både i høringene og ROS-analysene i denne prosessen uttrykt bekymringer for inngrep som utføres 
svært sjeldent. 
  
NHSP har viet mye plass til drøfting av sammenhengen mellom volum og kvalitet. Det er god og stadig mer 
dokumentasjon for at det er en sammenheng mellom pasientvolum og kvalitet, oftest målt som overlevelse, for 
en rekke kirurgiske inngrep, blant annet hofte- og kneproteseoperasjoner og flere former for kreftkirurgi. Det 
er også påvist sammenheng mellom pasientvolum og resultatet av behandling for hjerte- og karsykdommer, for 
eksempel utblokking av blodårer ved hjerteinfarkt (PCI). 
  
Det er grunn til å tro at det finnes et nedre kritisk pasientvolum for mange prosedyrer og behandlinger, selv om 
denne grensen er vanskelig å definere på grunnlag av forskningsbasert kunnskap. Det er ikke klart hvor mye av 
sammenhengen mellom volum og kvalitet som skyldes den enkelte kirurgens erfaring, hvor mye som skyldes 
kompetansen i det samlede behandlingsteamet, og hvor mye som skyldes medisinske og andre 
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støttefunksjoner. Det er rimelig å anta at alle faktorer samlet har betydning, spesielt gjelder det kompliserte 
prosedyre der mye helsepersonell er involvert. 
  
Helsedirektoratet36 har gått gjennom dokumentasjon fra Kunnskapssenteret, tall fra nasjonalt 
kvalitetsindikatorsystem og internasjonale studier. Det er dokumentert kvalitetsforskjeller mellom sykehus, 
men skillelinjene går ikke entydig mellom små og store sykehus. Samtidig er dokumentasjonen tydelig på, for 
en rekke tilstander, at volum og kvalitet henger sammen. Med andre ord vil det finnes en nedre grense for hvor 
lite en kirurg kan operere, eller hvor få inngrep som utføres på et sykehus, hvor kvaliteten svekkes. 
  
Volum er entydig avhengig av befolkningsgrunnlag og organisering av virksomheten. Hvis 
befolkningsgrunnlaget er lite og aktiviteten er fordelt på flere sykehus, kan volumet for enkelte tjenester eller 
pasientgrupper økes ved at aktiviteten sentraliseres til ett sykehus. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i 
helsetjenesten legger til grunn at det i både norske og internasjonale studier er påvist sammenhenger mellom 
behandlingsvolum og behandlingskvalitet. Dette gjelder imidlertid kun visse typer behandlinger og 
pasientgrupper, og det finnes ikke grunnlag for å hevde at dette er en generell eller allmenngyldig sammenheng. 
Også andre forhold har betydning, som organisering av virksomheten og hver enkelt medarbeiders volum innen 
spesifikke behandlinger. Det kan også hevdes at store enheter har bedre forutsetninger for å sikre god tilgang 
på spesialister med riktig kompetanse enn små enheter, og at store enheter dermed kan ha bedre faglig kvalitet 
på tilbudet. 
  
Sammenhengen mellom volum og kvalitet antas å ha særlig betydning for behandling av sjeldne tilstander og 
tjenester som krever omfattende og tverrfaglig kompetanse og ressursbruk. De siste tiårene har det pågått en 
sentralisering av behandlingstilbud, spesielt innenfor kreftkirurgi. Sentrale krav og strategier fra nasjonalt og 
regionalt nivå, samt økende krav til kvalitet fra pasientene, har ført til sentralisering av noen oppgaver fra SSHF 
til regionsykehusene. 
  
Forholdet mellom volum og kvalitet på tjenestene ble også drøftet i ROS analysene i Utviklingsplan 2030. En del 
av informantene har tatt til orde for at kvaliteten på enkelte tjenester kan bli svekket dersom volumet av 
tjenesten er så lavt at det aktuelle fagpersonellet ikke får tilstrekkelig "mengdetrening". Det henvises i denne 
sammenheng særlig til høyt spesialiserte og akutte tjenester, særlig innen kirurgi og traumebehandling. 
  
Det er imidlertid uenighet om hvorvidt denne sammenhengen er dokumentert innenfor ulike fag og eventuelt 
hva som er "stort nok" volum. Fagforbundet Aust- og Vest-Agder skriver i høringen at kvalitet er best ved små 
sykehus og mener at flere forskningsrapporter understøtter dette: 
 

● I Storbritannia har man gjennom en årrekke slått sammen sykehus, mange som i utgangspunktet er 
mindre enn et typisk norsk lokalsykehus. Resultatet har vært svekket kvalitet og økte kostnader 
(Gaynor og medarbeidere, Journal of Health Economics, 2012). 

● Kvaliteten ved kirurgiske inngrep er ikke primært knyttet til antall operasjoner ved det aktuelle 
sykehuset, men til hvor mye trening den enkelte kirurg får. Dette trekker i småsykehusenes favør, fordi 
hver kirurg på disse sykehusene opererer mer enn kirurgene på større sykehus. 

● En undersøkelse av alle lårhalsbrudd i Danmark gjennom 21 måneder viste lavest dødelighet ved 
mindre sykehus (Kjær Kristensen og medarbeidere, Medical Care, 2014). 

  

                                                
36 Utdrag fra kapitel 7 Oppsummering og Helsedirektoratets tilrådninger, 
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf 
 

https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Nyheter/Helsedirektoratets%20vurdering%20av%20lokalsykehus%20og%20akuttfunksjon.pdf
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I Norge er det bare Voss sykehus som har signifikant høyere 30 dagers overlevelse etter lårhalsbrudd enn 
landsgjennomsnitt, se kvalitetsindikatorer nedenfor. Aksjonskomiteen for Bevaring av Sørlandet Sykehus 
Flekkefjord tilbakeviser påstanden om sammenheng kvalitet/volum (lite kontra stort sykehus) som 
udokumentert og uriktig. «Alle sykehus har selvsagt uønskede hendelser, og sykehuset i Flekkefjord er ikke et 
unntak på lik linje med andre sykehus. Det er kjent at SSF har godt innarbeidede melderutiner, men det finnes 
dessverre ikke motsvarende tallmateriale ved de to andre sykehusene på grunn av forskjellige systemer». 
  
Brukerutvalget hevder, basert på erfaringer fra inn- og utland, at sammenslåinger som regel går negativt utover 
både pasientbehandling og økonomi. 
 
Med utgangspunkt i Utviklingsplan 2030 synes det likevel å være enighet om at det for enkelte høyt 
spesialiserte tjenester kreves betydelige volum for å oppnå ønsket kvalitet, og at disse tjenestene har høyere 
sårbarhet i modell 1 enn i modell 3. Modell 2, som har sentralisert de mest spesialiserte tjenestene, vurderes å 
ha lavere sårbarhet enn modell 1, men høyere enn modell 3, siden en del funksjoner er fordelt på flere 
lokasjoner. 
 
I ROS-analysen fra SSK kommenteres det at: “Innenfor kirurgi har volum betydning for kompetanseutvikling og 
pasientsikkerhet. Gode kirurger utvikles gjennom tilstrekkelig volum av kompetansekrevende 
arbeidsoppgaver”. 
  
I høringen fra SSA tydeliggjøres også sammenheng mellom volum og mengdetrening. Det må etableres 
ferdighetskrav til vaktgående kirurger, og sikres at alle har nødvendig kompetanse. Det er viktig å sikre at 
operasjonsmetoder som krever volum for å opprettholde kompetanse, samles i foretaket. 

 
Avsnittet om faglig kvalitet i ROS-analysen i rapporten “SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for 
fremtiden” belyser etter administrerende direktørs syn i for liten grad risiko og sårbarhet knyttet til volum, 
kvalitet og pasientsikkerhet ved en eventuell videreføring av det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF. Tilsvarende 
gjelder for rapporten “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse”. Den sistnevnte rapporten berører dog 
noen forhold knyttet til potensielt faglige utfordringer ved modell A:  

1. For stort ansvar for turnusleger i vakt, herunder fare for at turnuslegen gjør feilvurderinger som ikke 
kan korrigeres av annen tilstedeværende kirurg/ortoped  

2. Det reises spørsmål om modell A ikke tilfredsstiller krav i NHSP 
3. Lang transporttid til traumemottak med begrenset kompetanse i ambulansen 

  
Volum og risiko ved SSF 
I løpet av 2016 ble det totalt lagt inn rundt 505 ØH pasienter innen kirurgi, jf. Figur 9. Dette fordeler seg dag, 
kveld og natt med henholdsvis 203, 154 og 150. Av disse opereres ca. 30 prosent, det betyr at antall opererte 
kirurgiske pasienter utgjør ca.: 

● 1 per uke dagtid 
● 1 per uke ettermiddag 
● 1 per 3 uke natt 
● 1 per helg 

  
Andelen som ble operert innen ortopedi var det dobbelte så høy med 66 prosent av ialt 544 akutte innleggelser. 
Den største gruppen av pasienter som legges inn fra akuttmottaket er innen medisin (70 prosent). 
  
Polikliniske akuttpasienter til SSF er fordelt med ca. 20 prosent innen kirurgi, ca 70 prosent innen ortopedi 
mens de resterende pasientene primært er innen medisin. 



75 

  
Av alle operasjoner i SSF er 18 prosent av kirurgiske og ortopediske operasjoner utført mindre enn fem ganger i 
løpet av et år – fordelt på 3,5 kirurger og 3,8 ortopeder. Det betyr at 3,5 leger deler 217 operasjoner mellom seg, 
disse er fordelt på i alt 131 diagnoser. Det betyr få prosedyrer per kirurg og lite mengdetrening. 
Fagmiljøene i SSHF må sammen gjennomgå i hvilke prosedyrer der kompetansen er avhengig av 
mengdetrening. I tillegg må det foreslås kompenserende tiltak for å sikre mengdetrening. 
 
Hva viser målinger - kvalitetsindikatorer? 
Når det gjelder norske forhold, viser de nasjonale kvalitetsindikatorene ingen systematiske forskjeller mellom 
små og store sykehus. Dette betyr ikke at det ikke finnes forskjeller. De fleste kvalitetsindikatorene måler ikke 
behandlingsresultat, men resultater av prosess og organisering, f. eks epikrisetid og korridorpasienter. Her vil 
en ikke forvente at små sykehus skiller seg negativt ut fra store. Når det gjelder indikatorene på overlevelse, for 
eksempel 30 dagers overlevelse etter sykehusopphold for hoftebrudd, hjerteinfarkt og hjerneblødning og 5 års 
overlevelse ved ulike kreftsykdommer, vil resultatene kunne være påvirket av forskjeller i 
pasientsammensetning mellom sykehusene. 
  
På de nasjonale kvalitetsregistrene skiller ikke SSF seg ut fra de andre sykehusene i SSHF eller andre sykehus i 
landet forøvrig. Dette er rapporter fra de områdene der det finnes nasjonale kvalitetsindikatorer, i alt 151 pr 
november 2016. SSF har ikke avvik fra landsgjennomsnitt på 30 dagers overlevelse etter innleggelse totalt, 
etter hjerteinfarkt, hjerneslag eller lårhalsbrudd ved rapporteringer de siste tre årene fram til 2015. Dette er 
data generert over tre år. Hvis antallet pasienter innenfor en sykdomsgruppe eller behandlingsmåte på et 
sykehus er svært lite, er det nærmest umulig å dokumentere kvalitet. SSF er blant de fire beste sykehusene i 
Norge i forhold til registrerte brukererfaringer. 
 
Hendelser og fremtidig risikobilde i behandlingen av kirurgiske pasienter 
Administrerende direktør understreker at verken større elektive gastrokirurgiske inngrep eller akutte 
laparotomier har vært utført SSF siden 27. mars 2015. Denne type inngrep ble stoppet grunnet overhyppighet 
av kirurgiske komplikasjoner knyttet til større gastrokirurgi ved SSF. I etterkant har det vært flere uønskede 
hendelser knyttet til vurderingen og håndteringen av pasienter med kirurgiske diagnoser. 
  
Antallet alvorlig syke og skadde som behandles på SSF er etter administrerende direktørs vurdering for lavt til 
å vedlikeholde nødvendig kompetanse innen akuttkirurgi. Det er ikke tilstrekkelig realkompetanse ved SSF for 
å kunne ivareta diagnostikk, vurdering og behandling ved sykdom i buken eller traume til enhver tid. 
Administrerende direktør vil bedre pasientsikkerheten ved å flytte sjeldne inngrep eller inngrep som gir økt 
risiko for komplikasjoner til SSK. 
 
ROS i forhold til kvalitet 
“Bærekraftig driftsform for framtiden” belyser etter administrerende direktørs syn i for liten grad risiko og 
sårbarhet knyttet til volum, kvalitet og pasientsikkerhet ved en eventuell videreføring av det akuttkirurgiske 
tilbudet ved SSF. Tilsvarende gjelder for rapporten “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse”. Den 
sistnevnte rapporten berører dog noen forhold knyttet til potensielt faglige utfordringer ved modell A: 

1. For stort ansvar for turnusleger i vakt, herunder fare for at turnuslegen gjør feilvurderinger som ikke 
kan korrigeres av annen tilstedeværende kirurg/ortoped 

2. Det reises spørsmål om modell A ikke tilfredsstiller krav i NHSP 
3. Lang transporttid til traumemottak med begrenset kompetanse i ambulansen 
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Høringer i forhold til kvalitet 
Jf. NHSP skal akuttsykehus ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud når bosettingsmønster, 
avstand mellom sykehus, bil, båt, luftambulansetjenester og værforbehold gjør det nødvendig. 

● Dersom man mener at SSHF skal sees på som ett sykehus “i et Agderperspektiv”, må det også gjelde for 
pasientenes rett til valg av behandlingssted. (Høringsinnspill fra SSA) 

● I høringsinnspill fra SSK vurdert at traumemottak ved SSF vil innebære en uakseptabel risiko knyttet til 
volum og erfaring, og som en faglig forbedring hvis pasienter overføres SSK. Det er enighet i at en 
løsning hvor det er turnuslege som skal vurdere vil være uforsvarlig.  

   
Hvordan kompensere for lavt volum? 
Mengdetrening kan skaffes ved å praktisere på avdelinger der erfaringsgrunnlaget kan styrkes for den enkelte 
legen. Dette kan skje ved hospiteringsordninger der det over tid sikres nok pasienter. Utfordringen vil være 
tilstrekkelig tid samt å møte nok pasienter. SSF må lage en vikarordning som dekker fravær for de aktuelle 3,8 
legene. I tillegg må nøkkelpersonell i traumeteamet rotere til andre sykehus med større volum, inkludert 
sykehus med åpne bukinngrep. Hospiteringsordninger ved traumesentra må opprettes og kurs i nødkirurgi bør 
gjentas regelmessig. Ulike behandlingsteam vil trenge tilsvarende mengdetrening på samme måte som kirurg. 
 
Simuleringstrening er viktig i både opplæring av leger i spesialisering og i vedlikehold/ videreutdanning av 
spesialister. Dette vil bli viktig i årene som kommer og vil kunne dekke noe av ferdighetstreningen, men dette er 
først og fremst knyttet til teknisk ferdighet og teamledelse (eksempelvis traume). Simulering kompenserer ikke 
for manglende erfaring med å håndtere alvorlig syke eller skadde pasienter og gir ikke vurderingskompetanse. 
Til det trengs caseøving i stort monn. 
 
Flere elektive pasienter til SSF. Dette vil kun være elektive pasienter som overføres fra SSA og/eller SSK, evt fra 
SUS. 
 
Funksjonsfordeling:  

● Helsedirektoratet legger til grunn at funksjonsfordelingen kan være et nødvendig virkemiddel for å øke 
kvaliteten i behandlingen som gis. I en situasjon hvor personell og kompetanse er begrenset, kan det 
også bidra til at kapasiteten blir brukt slik at det samlede tilbudet blir best mulig. For en rekke 
tilstander er det dokumentert at økende behandlingsvolum (for den enkelte lege og for det enkelte 
sykehus) gir bedre kvalitet på behandlingen. Eksempler er prostatakreft37 , brystkreft38, 
tykktarmskreft39 , spiserørskreft40, fedmekirurgi41 og kneprotese42.  

● Forskningsoppsummeringer er ikke uttømmende for alle tilstander og de gir ikke tilstrekkelig grunnlag 
til å trekke entydige konklusjoner. I tillegg er det i studiene ofte snakk om observasjonelle data som 
gjør det vanskelig å være sikker på om forskjellene skyldes en volumeffekt eller andre forskjeller 
mellom lav- og høyvolumsykehus.  

                                                
37 Trinh QD, Bjartell A, Freedland SJ, Hollenbeck BK, Hu JC, Shariat SF et al. A systematic review of the volume-outcome relationship for 
radical prostatectomy. Eur Urol 2013;64(5):786-798  
38Goolker GA, Van Gijn W, Post PN, Van De Welde CIH, Tollenaar REAM, Wouters MWIM. A systematic review and meta-analysis of the 
volume/outcome relationship in the surgical treatment of breast cancer. Are breast cancer patients better of with a high volume 
provider?Eur J Surg Oncol 2010;36(SUPPL 1):1527-535 
39Archampong D, Borowski D, Wille-Jørgensen P, Iversen Lene H. Workload and surgeon’s speciality for outcome after colorectal surgery. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012(3):CD005391  
40 Markar SR, Karthikesalnigam A, Thrumurthy S, Low DE. Volume-outcome relationship in surgery for esophageal malignancy: systematic 
review and meta-analysis 2000-2011. J og gastrointest surg. 2012 
41Zevin B, Aggarwal R, Grantcharov TP,. Volume-outcomr in bariatric surgery: a systematic review. Ann of surgery. 2012.  
42Critchley RJ, Baker RJ, Deehan DJ. Does surgical volume affect outcome after primary and revision knee arthroplasty? The Knee, year: 
2012   
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● På den annen side kan man ikke ved planlegging av funksjonsfordeling se bort i fra at det er 
dokumentert klare sammenhenger mellom volum og kvalitet og at for lite trening vil føre til svekket 
kvalitet på helsetjenestene. 

● Verken større elektive gastrokirurgiske inngrep eller akutte laparotomier har vært utført SSF siden 27. 
mars 2015. Denne type inngrep ble stoppet grunnet overhyppighet av kirurgiske komplikasjoner 
knyttet til større gastrokirurgi ved SSF. Administrerende direktør mente at kirurger ved SSF får for 
liten erfaring med å håndtere kompliserte operasjoner og at det derfor innebar en for stor risiko for 
feilbehandling. Også i etterkant har det vært uønskede hendelser knyttet til vurderingen og 
håndteringen av pasienter med kirurgiske diagnoser. Totalt sett vurderer administrerende direktør at 
inngrep i buken er forbundet med for høy risikoprofil holdt opp mot krav til akseptabel 
pasientsikkerhet. 

  
Traumemottak med kompetanse og transporttid 
Formelt oppfyller SSF i dag de fleste kravene stilt av Helse Sør-Øst til akuttsykehus med traumefunksjon. Disse 
kravene samsvarer med forslag til nasjonal traumeplan. Dette krever trening (simulering) i team og 
kontinuerlig kursvirksomhet (for alle teamdeltakere og for legene i team, inkludert kurs i nødkirurgi). Det 
kontinuerlig arbeid med kvalitetssikring i SSF vurderes som godt. 
 

Høringsinnspill fra traumeleder 
Det er vanskeligere å måle vurderingskompetanse og effekt av kurs/trening i dette. Faren for å overse skade, 
for eksempel blødning i buk, er betydelig dersom en ikke har erfaring med slike skader. Vurdering av 
tilsynelatende stabil pasient som eksempelvis kan utvikle farlig indre blødning er sammensatt. Dette krever 
erfaring og kontinuerlig årvåkenhet og er vanskeligere å lære gjennom kurs og trening. SSHF må søke å 
optimalisere behandlingskvaliteten, slik at pasienter på kyndig og effektivt kan undersøkes, evalueres og 
stabiliseres før evt. videre transport til traumesenter. 

  

Å stanse bukkirurgi har konsekvens for all kirurgi i buken og for traumemottak. I en vurdering etterspurt av 
leder43 ved Traumesenteret HSØ (OUS) heter det at det er ulogisk å ha et system for å åpne buken 
(laparotomere) på hardt skadde pasienter når retten til å gjøre bukkirurgi på ordinære ø-hjelpspasienter er 
stanset. Et svært lavt volum av andre, men samtidig alvorlig skadde pasienter, gir heller ikke tilfredsstillende 
volum for å opprettholde vurderingskompetanse. Ved SSF dreier dette seg om ca. 10 pasienter i året. 
  
Traumeleder kommenterer videre at «Hvis forsvarlig traumekompetanse skal opprettholdes og videreutvikles 
ved SSF vil dette kreve intern kursing og øving i et stort volum. Dette gjelder også vurderingstrening i form av 
caseøving. I tillegg må nøkkelpersonell rotere til andre sykehus med større volum, inkludert sykehus med åpne 
bukinngrep. Hospiteringsordninger ved traumesentra må opprettes og kurs i nødkirurgi bør gjentas 
regelmessig. 

  
Høringsinnpill fra SSF 
Det er en risiko for at pasienter ikke overlever transporten til SSK (livstruende A, B og C problemer ). Jfr. NHSP 
skal akuttsykehus ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud når bosettingsmønster, 
avstand mellom sykehus, bil-, båt, luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. Det synes vi 
i aller høyeste grad gjelder for SSF! 
 

  
                                                
43 Pål Aksel Næss , professer 2, barnekirurg, akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus 
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Høringsinnspill SSK 
Alvorlige traumer håndteres best ved sykehus med bred kirurgisk kompetanse, flere grenvakter og et robust 
anestesi/intensivtilbud. Volumet av alvorlige traumer (ca 8-10 årlig) er så lavt at det vil kunne håndteres 
innenfor vanlig forventet aktivitetsvariasjon i Kristiansand. Flekkefjord har gode tradisjoner på trening av 
traumeteam, men god traumebehandling forutsetter reell erfaring fra traumehåndtering. Ved omfattende og 
komplekse traumer etableres team på opptil 18 fagpersoner, dersom alle spesialteam utløses. Dette er utenfor 
det Flekkefjord vil kunne etablere. Heller ikke Kristiansand kan håndtere alle traumer. De mest omfattende 
traumene og alvorlige hodeskader behandles ved traumesenteret ved OUS Ullevål. Fagmiljøet i Kristiansand 
mener at opprettholdelse av dagens traumefunksjon i Flekkefjord utgjør en risiko for de få pasientene dette 
berører. 

  
Prehospitale tjenester og traume 
Anslagsvis 70 prosent av dagens ambulanseoppdrag er knyttet til pasienter med medisinske problemstillinger. 
Dersom det skulle bli flere pasienter med kirurgiske problemstillinger som må fraktes med ambulanse til 
eksempelvis SSK synes antallet å være så lavt at det ikke vil bli et utfordrende volum å håndtere for 
ambulansetjenesten. Ambulansepersonellet håndterer pasienter med traumer/kirurgiske problemstillinger der 
disse oppstår og frakter pasienter til sykehus. Ambulansen har høy tilgjengelighet/kapasitet, så risikoen for 
samtidskonflikter vurderes som lav. 

  
Manglende transportmulighet 
Dårlig vær har ført til avvisning av turen i 10 prosent av Luftambulansen oppdrag. 
  
330 skvadronen flyr Sea King helikopter med annen bemanning, utrustning og regelverk enn luftambulansen, 
slik at det er rimelig å anta at de har lavere andel av avvisninger på grunn av vær enn Luftambulansen. 
Avvisningen antas å være svært lav (1-2 prosent) kystnært, mens den på innlandet vil kunne antas å være mer 
lik Luftambulansen. Med sin beliggenhet inne i en lang fjord vil Flekkefjord sannsynligvis treffe midt mellom 
disse forholdene. 
  
Der ingen luftbåren transport er mulig, vil ambulansebil dekke nærmest alle situasjoner. De få unntakene 
handler om betydelig forsinkelse via omveier. Sannsynligheten anses som svært lav ifølge PTSS. 
  
Tidskritisk 
Følgende tilstander defineres44 som tidskritiske tilstander der relevant behandling må gis tidlig i 
behandlingsforløpet for å være effektiv: 

● Plutselig hjertestans utenfor sykehus 
● Akutt hjerteinfarkt 
● Hjerneslag 
● Akutte pusteproblemer 
● Alvorlige skader eller traumer 

  
Alle disse sykdomstilstandene er i dag ivaretatt. Stabilisering av pasient skjer i ambulansen. Å bruke tid på først 
å kjøre pasienten til SSF for stabilisering bidrar til å miste tid før nødvendig behandling kan gis. 
  
Traumeleder kommenterer følgende: “Det er for sykelighet og dødelighet ikke vist klar sammenheng mellom tid 
fra skade til ankomst sykehus. Unntak er pasienter som trenger livreddende kirurgiske inngrep ved ankomst 

                                                
44 Kilde: Den europeiske akuttmedisinske foreningen 
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sykehus, som er en svært liten gruppe. Pasienter som langsommere utvikler farlig blødning eller andre truende 
tilstander utgjør dog en større gruppe. Hos denne gruppen er ikke kort transporttid det viktigste, men 
høykompetent personell ved ankomst sykehus.” 
 
Tjenestespekter 
For at et spesialisthelsetjenestetilbud skal være helhetlig og holde høy faglig kvalitet, anses det som vesentlig at 
tjenesteyter både har omfattende breddekompetanse og høyspesialiserte tjenester med diagnostikk og 
behandling tilgjengelig hele døgnet. Dette krever blant annet god tilgang på spesialister. Flere sykdommer og 
tilstander behandles av multidisiplinære team. I en del tilfeller må slike team være kontinuerlig tilgjengelige. 
Situasjoner hvor det er behov for ulike typer spesialistkompetanse kan løses både ved at spesialistene sitter 
sammen rundt den enkelte problemstilling, og ved å benytte teknologiske løsninger. I hvilken grad 
kommunikasjon ved hjelp av video, telefon og lignende kan kompensere for fysisk tilstedeværelse, vil avhenge 
av hvilken situasjon man skal håndtere. 
 
Kompenserende tiltak 
Innad i SSHF er det gjennomført en fordeling av noen av de høyspesialiserte oppgavene mellom sykehusene. 
Formålet har vært bedre kvalitet gjennom bredere og mer robuste fagmiljøer og bedre utnyttelse av bemanning 
og utstyr. Det antas at dette oppnås blant annet gjennom bedre organisering og større volum. Sentralisering kan 
også gi økt trygghet for at pasientene raskt får nødvendig behandling på riktig sted. Det legges også til grunn at 
tilstrekkelig volum er avgjørende for noen pasientgrupper for å imøtekomme faglige krav og befolkningens 
forventninger om kvalitet på tjenestene, men det stilles ikke et absolutt krav til størrelsen på sykehuset. 
Organisering av virksomheten med felles ledelse og rotasjon av personell kan i noen grad kompensere for lavt 
volum ved ett sykehus. 
 
Beredskap 
Et helseforetaks evne til å levere tjenester med høy faglig kvalitet henger blant annet sammen med ulike typer 
beredskap. Akuttberedskap knyttet til for eksempel fødetilbud, ulykker/traumer og ulike alvorlige akutte 
sykdommer og tilstander er en viktig side ved dette. Et annet element kan være foretakets beredskap til å 
håndtere større eller mindre krisesituasjoner i samfunnet og i sykehusanlegget. 
 
Rekruttering og fagmiljø 
I vurderingen av modellene legges det til grunn at kvaliteten på spesialisthelsetjenester er avhengig av 
mulighetene for å utvikle et bredt fagmiljø med høy kompetanse. Dette gjelder spesielt for høyspesialiserte 
tjenester som krever sammensatt kompetanse og kostbart utstyr både i beredskapssituasjoner og som planlagt 
virksomhet. Kvalitetsforbedring gjennom sentralisering har i lang tid vært en viktig strategi innenfor 
helsetjenesten og vil trolig fortsette fremover. Det kan imidlertid også argumenteres for at høy kvalitet kan 
oppnås gjennom tiltak rettet mot samarbeid, organisering, prosedyrer, bemanning, vaktsystemer, 
kompetanseutvikling mv. Behandling kan utføres desentralt, men styres og overvåkes fra et sentralt fagmiljø. 
Fremtidig teknologi kan støtte slik organisering, gjennom fjernstyring av operasjonsroboter og lignende.  
 
Robuste fagmiljøer som ivaretar en samlet breddekompetanse er en forutsetning for at spesialitetene i større 
grad skal kunne rette seg mot spissede områder i faget. Pasienter med sammensatte problemstillinger har ofte 
behov for oppfølging av flere forskjellige spesialister med utfyllende spisskompetanse. Det meste av 
pasientbehandlingen i sykehus i dag gis av ulike team organisert i mikrosystemer, med forskjellige 
legespesialister og helsepersonellgrupper. Det fremholdes at brede og robuste fagmiljøer er attraktive 
arbeidsplasser som gir både stabilitet og god mulighet for rekruttering45. 

                                                
45 Sykehus for fremtiden, DnLF Innspill til nasjonal sykehusplan, våren 2014 
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Klinikken har høy sykepleiekompetanse og har vektlagt utdanning av sykepleiere for å sikre nødvendig 
kompetanse. Det er etablert hospiterings- og rotasjonsordninger mellom lokasjonene. SSF har et godt system og 
struktur for oppfølging til tilrettelegging for medarbeiderne. De blir godt integrert i både fagmiljøet og 
lokalmiljøet, og utgjør en stabil arbeidskraft. 
 
Rekruttering av riktig kompetanse er viktig for å sikre et bærekraftig sykehus. SSF har i flere år hatt 
utfordringer med å rekruttere spesialister og spesialsykepleiere. Fremtidig behov i SSHF er analysert, for å 
sikre etterrekruttering, se avsnitt 2.5 og 5.4.1. 
  
Rekrutteringsutfordringene innebærer at SSF har ledige stillinger og at vaktordningene er meget sårbare. Dette 
kan utfordre fokus på pasientsikkerheten. Et viktig rekrutteringsvirkemiddel er muligheten for å inngå i et 
større fagmiljø. Det gjennomføres regelmessig multidisiplinære team-møter, hospiteringsordninger samt 
deltakelse i nasjonale konferansen slik at de blir kjent i norsk fagmiljø.  
 
SSHF har en utfordring med å etablere en god ordning i vakttid innenfor i radiologi mellom lokasjonene. 
  
SSF har per dags dato ti turnusleger som er fordelt på seks måneder i medisin og seks måneder i kirurgi. 
Rekruttering av turnusleger er blant annet et virkemiddel for å sikre rekruttering til fremtidige leger i 
spesialisering på medisinsk avdeling. Ny spesialiststruktur for LIS1 (nåværende turnusleger) trer i kraft 
1.9.2017. Ved endringer i det kirurgiske tilbudet i Flekkefjord må det etableres rotasjonsordninger mellom SSF 
og SSA/SSK for å sikre at disse får gjennomført læringsmålene og fullført del 1. 
 
Det er vedtatt en ny spesialitet innenfor akutt- og mottaksmedisin, samt at det er vedtatt at generell kirurgi 
utgår i ny struktur. Kirurger med kompetanse i gastrokirurgi skal etter ny spesialiststruktur ha vaktbærende 
funksjon innen kirurgi. Gastrokirurgier vil ikke ha kompetanse i ortopedi og det må evt. være et eget vaktsjikt 
for ortopedi. Dette vil øke utfordringsbilde ytterligere i Flekkefjord. 
  
SSF har et godt samarbeid med kommunene på Lister og bør inngå mer samarbeid om spisskompetanse, for 
eksempel legge til rette for kombinasjonsstillinger mellom nivåene for kreftsykepleiere, jordmødre med mer. 
 
Evne til å levere enhetlige, likeverdige og kvalitativt gode tjenester  
Helseforetakets evne til å gi enhetlige, likeverdige og kvalitativt gode helsetjenester til befolkningen uavhengig 
av hvor de befinner seg i regionen, kan også påvirkes av modellvalg. Innenfor denne dimensjonen er det særlig 
viktig å vurdere konsekvensene av å ha flere sykehus med ulikt tjenesteinnhold, ulik kompetanse og ulik kultur 
og tradisjon. Dette kan føre til at pasienter kan få et kvalitativt forskjellig tilbud avhengig av hvilket sykehus de 
kommer til.  
 
Brukererfaringer 
Undersøkelsen av pasienterfaringer ved sykehusene har vært gjennomført årlig i perioden 2011-2013 av 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Alle tre sykehusene i SSHF inngår i denne undersøkelsen. 
 
Det vil være viktig å ha fokus på brukeropplevd kvalitet som en del av kvalitetsbegrepet i det videre arbeidet 
med utviklingsplanen. Oppfølging av nevnte undersøkelser fra kunnskapssenteret vil være en del av dette. Dels 
er brukeropplevd kvalitet knyttet opp mot nærhet til tjenestene. Dette drøftes nærmere under kriteriet 
tilgjengelighet. 
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Modell A 
Bakgrunn for denne prosessen var blant annet for lite pasientgrunnlag til å gi et trygt og forutsigbart akuttilbud 
døgnet rundt. Modell A svarer opp dette ved å foreslå at kirurgiske pasienter sendes til SSK/SUS som begge har 
et større volum. 
  
“De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse” berører noen forhold knyttet til potensielt faglige utfordringer 
ved modell A: Stengning av bukkirurgi var et tiltak som ble gjort på bakgrunn av en rekke hendelser ved innen 
bukkirurgi i løpet av et halvt år. Fellesnevner var dårlige pasienter som fikk for dårlig klinisk vurdering i de 
aktuelle hendelsene, noe som kunne knyttes til lite mengdetrening.  
 
Valget var enten kompenserende tiltak eller å stenge den tjenesten. Det ble ikke ansett som sannsynlig at 
kirurgisk miljø kunne kompensere nødvendig klinikk kompetanse med trening gjennom hospitering ved andre 
sykehus, til dette er pasientvolumet for lite. Risikoen for pasientene ble derfor redusert ved at de fikk tjenesten 
ved annet sykehus. 
 
 Vurdering av kvalitet er et vesentlig kriterium i denne saken. Dette baseres primært på det generelle 
risikobildet med relativ høy sannsynlighet for uønskede hendelser innen generell kirurgi og derved ikke 
akseptabel risiko for befolkningen i Lister. Årsaken til dette er lave volum. 
  
Hovedsvakheten med modell A er at turnuslegen er alene etter ordinær arbeidstid, med veiledning fra SSK, uten 
at spesialist har anledning til å være fysisk til stede. Dette beskrives i undergruppe III. Det er delt syn på om det 
er faglig forsvarlig å la turnuslegen ta imot og vurdere pasient uten bakvakt tilgjengelig «på huset». Flere av 
høringsuttalelsene i tillegg til ROS-analysen understreker bekymring for en slik organisering. 

● Fylkesmannen skriver: 
○ “Etter Fylkesmannens vurdering vil det ikke være i tråd med forsvarlighetskravet at 

turnusleger tar imot kirurgiske ø-hjelps pasienter med tanke på innleggelse uten å ha kirurgisk 
bakvakt tilgjengelig. Følgelig vil en konsekvens av modell A være at disse pasientene må 
henvises direkte til SSK og SUS etter kl. 16 hverdager og i helgene.” 

● Traumeenhetens leder skriver: 
○ “ Turnuslege kan ikke gis ansvaret når traumekompetanse ikke er tilstede, selv ikke i 

konferanse med erfarne leger ved SSK. Bekymringen deles av Klinikk somatikk både i 
Kristiansand og Arendal i tillegg til Lister-regionen.” 

● I regional fagdirektørmøte 11.januar 2017 ble dette diskutert som egen sak og konklusjonen gikk 
entydig i samme retning. 

  
Prinsippet med at turnuslegen er alene strider med nasjonale føringer som sier at det skal være høy kompetanse 
hos helsepersonell i front i akuttmottakene, det bør være overleger eller LIS – leger med minst to års erfaring. 
  
Undergrupper av modell A: 
I både Modell A undergruppe I og A undergruppe II sendes kirurgiske pasienter direkte til SSK/ SUS, forskjellen 
er at i A undergruppe I gjøres dette hele døgnet. Det er heller ikke beredskap i kirurgi lenger enn til kl. 17.00. 
Elektiv kirurgi er derfor begrenset til dagkirurgiske inngrep som ikke trenger beredskap for eventuelle 
komplikasjoner etter operasjoner tidligere på dagen. I begge disse modeller er god kvalitet ivaretatt. Ved å 
begrense utvalget til dagkirurgi, får SSF evne til å gi enhetlige og likeverdige tjenester innenfor aktuelle 
diagnosegrupper.  
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I høringsinnspillene fra SSF[1] foreslås følgende pasientgrupper være aktuelle satsningsområder i kirurgi: 
● Håndkirurgi 
● Proktologi 
● Brokkirurgi 
● Gallekirurgi 
● Mindre plastikkirurgi 

  
Modell A undergruppe I har en fordel ved tydelighet og forutsigbarhet i tjenesten, ved at alle ØH pasienter 
sendes til SSK, enten det gjelder innleggelser eller polikliniske. Dagens tall utgjør henholdsvis 500 og 600 
kirurgiske pasienter. I alt utgjør dette 1700 pasienter som teoretisk må overføres til SUS/ SSK. Ikke alle disse 
trenger å reise til SSK/SUS. Noen får hjelp på legevakten og ikke alle har klar indikasjon for henvendelse til 
sykehuset. Ortopediske pasienter tas imot på SSF hele døgnet på hverdager. I helgene må det potensielt sendes 
600 pasienter til SSK/SUS, herav 150 innleggelser. Ved tettere samarbeid med legevakt, vil antallet som reelt 
sett trenger overflytting bli betydelig lavere enn 1700 pasienter Avhengig av diagnose kan flere av disse vente 
til mandag for å få sykehusbehandling, som da vil kunne utføres ved SSF. 
  
Modell B 

Med bakgrunn i erfaringene fra Sykehuset Innlandet divisjon Tynset, kan det tenkes et alternativ der dagens 
vaktordning i kirurgi/ortopedi videreføres og ivaretar kirurgisk vurderingskompetanse i akuttmottaket ved 
SSF. Dette vil bety 5-6 gastro-/generelle kirurger i vakt, og egen ortopedisk vakt hverdager 16-20. I noen grad 
vil det være litt forskjellig kompetanse på overlegevakten ved sykehuset avhengig av om det er en ortoped 
eller generell kirurg som har vakt. Dette vil måtte være avgjørende for hva som skal behandles lokalt og hva 
som bør videresendes. Det bør være lav terskel for samråd med spesialist på seksjonerte avdelinger i 
Kristiansand. 
  
Modell B ble valgt for å opprettholde mest mulig av dagens tilbud med en bemanning som de fleste i gruppen 
mener kan være bærekraftig. Det var imidlertid delt syn i forhold til mulighet for rekruttering, og 
kvalitetssikring ved lavt volum. 
 
Kun modell B gir mulighet for traumemottak. SSF fyller traumeveilederenes krav pr 2016, men noen av 
gruppemedlemmene stiller likevel spørsmål om det er god nok kvalitet grunnet relativt lavt volum. Per i dag 
blir de fleste traumepasientene ferdigbehandlet ved SSF. Dersom man fortsetter med traumemottak ved SSF vil 
det være viktig å «kjenne sin rolle», stabilisere og sende de pasientene som trenger det raskt videre til rett nivå. 
  
  
Administrerende direktørs innstilling 
Antallet alvorlig syke og skadde er etter administrerende direktørs vurdering for lavt til å vedlikeholde 
nødvendig kompetanse innen akuttkirurgi. Det er ikke tilstrekkelig realkompetanse ved SSF for å kunne ivareta 
diagnostikk, vurdering og behandling ved sykdom i buken eller traume til enhver tid. 
  
Ut fra en samlet vurdering av flere forhold rundt uønskede hendelser og lavt volum vurderer administrerende 
direktør at hensynet til faglig kvalitet på tjenestene taler for å samle akuttkirurgien, som i dag er delt mellom 
SSF og SSK, på én lokasjon. Dette inkluderer traumemottak. 
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Basert på “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse» høringer og en samlet vurdering er følgende av 
betydning i forholdet kriteriet kvalitet: 

● Administrerende direktør deler bekymringene knyttet til turnuslege i alene i vakt. Dette er en unison 
vurdering i de høringsinnspill som er mottatt. Administrerende direktør anbefaler at alle akutte 
innleggelser knyttet til kirurgi eller traumer overføres til SSK. Hva gjelder akutt ortopedi vil turnuslege 
i vakt kunne støtte seg på ortopedisk vakt ved SSF. 

● ROS-analysen reiser spørsmål om hvorvidt modell A tilfredsstiller krav i NHSP. Administrerende 
direktør forstår dette som et spørsmål om hvorvidt Modell A tilfredsstiller de krav som stilles til 
vurderingskompetanse. I tråd med føringene beskrevet i foretaksmøte HSØ / SSHF – 08.06.2016 (ref. 
punkt 1.2.3) skal SSF ha beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering. Administrerende direktør 
vurderer det slik at dette må løses i felleskap og etter nærmere avtale med de leger som til enhver tid 
er på vakt ved SSF, da med kirurgisk turnuslege og anestesilege i nøkkelroller. Dette teamet kan i tillegg 
støtte seg på vakthavende spesialist i indremedisin samt kirurgispesialist når denne er på huset. I 
tillegg vil vurderingsteamet kunne støtte seg på SSK sine vakthavende kirurger og radiologer via 
telefon- eller videokonferanse. Dette vurderes å tilfredsstille de krav som ligger i NHSP.  

● ROS-analysen omtaler lang transporttid til traumemottak med begrenset kompetanse i ambulanse 
som en signifikant risikofaktor. Det er derimot administrerende direktør sin vurdering at det i en slik 
situasjon er avgjørende for pasienten hurtigst mulig å bli fraktet til et akuttmottak med tilstrekkelig 
faglig kvalitet, kompetanse, bredde og kapasitet. Administrerende direktør mener at et fortsatt 
traumemottak ved SSF ikke vil kunne tilfredsstille slike forutsetninger. Administrerende direktør 
påpeker i denne sammenheng at Lister har en svært god ambulansedekning. Området kan også nås 
med helikoptre både fra Arendal og Stavanger og om nødvendig Redningshelikopter, som har enda 
lavere risiko for avvisninger.  

● Administrerende direktør oppfatter at dagens traumetilbud ved SSF slik det er beskrevet i 
prosjektrapporten ikke møter de krav til bærekraft som fremgår av NHSP. Administrerende mener at 
dagens ordning ved SSF er basert på et fåtall enkeltpersoners kompetanse, som individuelt sett kan 
være god, men som ikke ivaretar det faktum at fremtidig vaktkompetanse i traumatologi sannsynligvis 
må bygges opp rundt fulle vaktlag (6-8 individer; ref. NHSP) med spesialiteten gastrokirurgi. All den tid 
SSF av volum- og kvalitetsmessige årsaker ikke utfører større elektive bukkirurgiske inngrep vurderer 
administrerende direktør det dit hen at det er faglig uforsvarlig å utføre akutt bukkirurgi der 
situasjonen fort kan være langt mer uoversiktlig enn ved et elektivt inngrep. 

  
I tabellen nedenfor gis en oppsummering av vurderingene knyttet til kriteriet faglig kvalitet. 
 

Modell Oppsummering Poeng 

Modell A Ut fra forhold rundt uønskede hendelser og lavt volum vurderer 
administrerende direktør at hensynet til faglig kvalitet på tjenestene gjør 
det nødvendig å samle akuttkirurgi, som i dag er delt mellom SSF og SSK, 
på én lokasjon, SSK. 
 
Det er for stor usikkerhet og risiko forbundet med å ha turnuslege alene 
på vakt. Undergruppe III er derfor ikke aktuell. 
 
Lavt volum og for lite trening med alvorlig skadde pasienter gjør det 
nødvendig å samle traumemottakene som i dag er lokalisert både i SSF og 
SSK til èn lokasjon, SSK.  

3 av 5 
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Vurderingskompetanse løses i felleskap og etter nærmere avtale med de 
leger som til enhver tid er på vakt ved SSF, med kirurgisk turnuslege og 
anestesilege i nøkkelroller. I tillegg vil vurderingsteamet kunne støtte seg 
på SSK sine vakthavende kirurger og radiologer via telefon- eller 
videokonferanse. 
 
Beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering. - må løses i felleskap 
og etter nærmere avtale med de leger som til enhver tid er på vakt ved 
SSF, da med kirurgisk turnuslege og anestesilege i nøkkelroller. 

 
Dette vurderes å tilfredsstille de krav som ligger i NHSP.  

Modell B På bakgrunn av forhold rundt uønskede hendelser og lavt volum på buk 
er inngrep i «gammel» modell forbundet med for høy risikoprofil holdt 
opp mot krav til akseptabel pasientsikkerhet. Det er ikke realistisk å 
organisere kompenserende tiltak. 
 
All den tid SSF av volum- og kvalitetsmessige årsaker ikke utfører større 
elektive bukkirurgiske inngrep skal ikke akutt bukkirurgi utføres ved 
traumer der situasjonen fort kan være langt mer uoversiktlig enn ved et 
elektivt inngrep 
 
Vurderingskompetanse kan løses av kirurgi i vakt sammen med 
turnuslege. I tillegg vil vurderingsteamet kunne støtte seg på SSK sine 
vakthavende ortopeder og radiologer via telefon- eller videokonferanse 
etter kl 20.00 i ukedager og i helgen. 
 
Beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering kan løses av kirurgi i 
vakt sammen med turnuslege 
 
Utfordringer med rekruttering av riktig kompetanse (spesialister og 
spesialsykepleiere). 
 
Det må etableres rotasjonsordninger mellom SSF og SSA/SSK for å sikre 
at disse får gjennomført læringsmålene og fullført del 1  i ny 
spesialiststruktur for LIS1 . 
 
Dette vurderes å tilfredsstille de krav som ligger i NHSP.  

2 av 5 

ADs 
innstilling 

Ut fra flere forhold rundt uønskede hendelser og lavt volum vurderer 
administrerende direktør at hensynet til faglig kvalitet på tjenestene 
taler for å samle akuttkirurgien, som i dag er delt mellom SSF og SSK, på 
én lokasjon. Dette inkluderer traumemottak. Hva gjelder akutt ortopedi 
vil turnuslege kunne ta vaktansvar ved å støtte seg på ortopedisk vakt 
ved SSF. 

 

4 av 5 



85 

Vurderingskompetanse løses i felleskap og etter nærmere avtale med de 
leger som til enhver tid er på vakt ved SSF, med kirurgisk turnuslege og 
anestesilege i nøkkelroller. I tillegg vil vurderingsteamet kunne støtte 
seg på SSK sine vakthavende kirurger og radiologer via telefon- eller 
videokonferanse. 
 
Beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering må løses i felleskap 
og etter nærmere avtale med de leger som til enhver tid er på vakt ved 
SSF, da med kirurgisk turnuslege og anestesilege i nøkkelroller. 
 
Færre skifter forløp 
 

Det må etableres rotasjonsordninger mellom SSF og SSA/SSK for å sikre 
at disse får gjennomført læringsmålene og fullført del 1 i ny 
spesialiststruktur for LIS1 . 

 
Dette vurderes å tilfredsstille de krav som ligger i NHSP.  

 
Tabell 15 Oppsummering av kriteriet faglig kvalitet 

5.6.2. Kriteriet helhetlig pasientforløp 

Kjennetegn ved helhetlige pasientforløp er at de er standardiserte, forutsigbare og har færre uønskede 
hendelser knyttet til forflytning / transport og skifte av ansvar i forløpet. Pasienten opplever forutsigbarhet, 
vanligvis kortere ventetid og mer trygghet. 
 
Mange uønskede hendelser skjer i flytting mellom avdelinger, mellom ambulanse og avdeling, ved skifte av 
ansvar eller behandlingsteam. 
 
De fleste pasienter som kommer til sykehuset har kontakt med fastlege og/eller kommunehelsetjenesten. Noen 
har også kontakt med flere sykehus eller private tjenesteleverandører. Om et pasientforløp oppfattes som 
helhetlig er avhengig av flere forhold, blant andre: 

● Organisering og samarbeid mellom primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre som 
gjennomfører diagnostikk og behandling (ekstern samhandling). 

● Organisering av tilbudene pasientene mottar innenfor helseforetaket (intern samhandling). 
 
Pasienter med uavklarte kirurgiske tilstander må raskest mulig fraktes til et sykehus der flest mulig 
grenspesialiteter kan bidra med sin ekspertise i vurderingen og behandlingen dersom dette er nødvendig. 
Et slikt helhetlig og forutsigbart forløp reduserer risiko for feilinformasjon og forsinkelser.  
I verste fall kan slike ordninger med delt ansvar føre til forsinket diagnostikk ved at akuttkirurgiske pasienter 
feilaktig transporteres til SSF på tider sykehuset ikke har kirurgisk vakt. I så måte deler administrerende 
direktør bekymringen som fremgår i “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse” knyttet til feilvurdering av 
turnuslege i vakt uten annen tilstedeværende kirurg. 
 
Legevaktens rolle 
Ved akutte kirurgiske tilstander og traumer er det et tydelig faglig mål av pasienten raskest mulig skal fraktes 
til det sykehuset som kan gi definitiv behandling for tilstanden. Dette må avklares tidligst mulig for den aktuelle 
pasienten. 
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Høring - Kommuneoverlegen Flekkefjord: 
Dersom pasientene trenger akutt helsetilbud utover det legevakten kan tilby så vil det være av avgjørende 
betydning at innleggende lege har gjort en god vurdering av hva slags helsetilbud som er nødvendig slik at 
pasientene kommer direkte til rett behandlingsnivå. Likevel er det ikke slik at alle pasienter blir helt avklart på 
legevakten og videre avklaring er nødvendig i spesialisthelsetjenesten.  
 
  
Modell A 
Administrerende direktør deler bekymringen knyttet mulig uklarhet om hvor akuttinnleggelser i kirurgi skal 
styres dersom retningslinjene varierer gjennom døgnet eller uken. Modell A er beskrevet med flere 
undergrupper. Administrerende direktør har notert at det i rapporten “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-
analyse” er identifisert risiko ved modell A undergruppe II vedrørende at ØH opphører mellom dag og kveld kl 
1600. Å dele opp vaktberedskap i kirurgi på denne måten vil kunne  føre til uklarhet hvor pasienten skal 
henvises. Pasienter risikerer feilaktig å transporteres til SSF på tider sykehuset ikke har kirurgisk vakt. 
  
Administrerende direktør er av den oppfatning at variasjon i undergruppe A-II og A-III kan bidra til usikkerhet. 
  
I Modell A undergruppe I sendes alle kirurgiske pasienter til SSK 24/7, dette gir et gunstig forløp med henhold 
til til forutsigbarhet og forsinkelser knyttet til usikkerhet om hvor kirurgiske akuttpasienter skal sendes på 
ulike tider av døgnet eller i uken. 
  
Turnuslege alene (undergruppe III) ville kunne gitt uklare beslutninger og forsinkelser for pasienten. 
  
Pasienter som innlegges ved medisinsk avdeling ved SSF, men der de de initiale medisinske undersøkelsene 
og/eller observasjonsperioden viser at tilstanden likevel er av kirurgisk art vil kunne oppleve et fragmenterte 
pasientforløp i den forstand at pasienten må videreføres til SSK for behandling. Administrerende direktør 
oppfatter at denne ulempen kompenseres gjennom å kunne bli mottatt av helsepersonell med nødvendige 
grenspesialiteter (vurderingsteam) og tilhørende mengdetrening i akuttmottak i SSK  
  
Modell B 
 
I prinsippet skal ingen pasienter videresendes til SSK, dette gir høy grad av forutsigbarhet. 
En ordning med skifte av ansvar fra ortoped til kirurg kl 2000 kan føre til tap av informasjon, misforståelser og 
eventuelt forsinket diagnostikk. 

  
                               

Administrerende direktørs innstilling 
Administrerende direktørs innstilling med entydige rutiner der alle kirurgiske ØH-pasienter styres til SSK, gir 
nødvendig forutsigbarhet og lavest risiko for glipp i overgangene. Ortopedisk pasienter har hele forløpet i SSF 
24/7. Færre pasienter trenger overføres til SSK ved å videreutvikle samarbeidet mellom SSHF og Legevakten i 
Flekkefjord.  
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I tabellen nedenfor gis en oppsummering av vurderinger knyttet til kriteriet helhetlig pasientforløp. 
 

 Modell Oppsummering Poeng 

Modell A Turnuslege alene (undergruppe III) fører til et uforutsigbart forløp og 
forsinkelser for pasienten 
 
I Modell A, undergruppe I sendes alle kirurgiske pasienter til SSK døgnet 
rundt hvilket gir et gunstig forløp med henhold til forutsigbarhet og 
forsinkelser. 
 
 
Ortopediske pasienter har forskjellig forløp ukedag og helgedag med 
tilsvarende usikkerhet. Dette vil kreve god prosedyre og styring av i AMK 
og Akuttmottak. 
  

3 av 5 

Modell B I prinsippet ingen pasienter som videresendes til SSK hvilket gir en høy 
grad av forutsigbarhet. 
 
En ordning med skifte av ansvar fra ortoped til kirurg kl 2000 kan føre til 
tap av informasjon, misforståelser og eventuelt forsinket diagnostikk. 

4 av 5 

Administrere
nde direktørs 
innstilling 

Administrerende direktørs innstilling med entydige rutiner der alle 
kirurgiske ØH-pasienter styres til SSK, gir nødvendig forutsigbarhet og 
lavest risiko for glipp i overgangene. 
 
Ortopedisk pasienter har hele forløpet i SSF 24/7.  
 
Alle kirurgiske pasienter sendes til SSK døgnet rundt hvilket gir et 
sømløst forløp med henhold til forutsigbarhet og forsinkelser. 
 
Færre pasienter trenger overføres til SSK ved å videreutvikle 
samarbeidet mellom SSHF og Legevakten i Flekkefjord.  
 
Ortopedisk pasienter har hele forløpet i SSF 24/7.  

4 av 5 

 

5.6.3. Kriteriet samfunn 

Samfunnsmessige konsekvenser er godt behandlet i foreløpig utviklingsplan 2030 for Foretaket som helhet. Det 
er også hensyntatt i rapport om «SSFs funksjoner i SSHF», men ikke utførlig beskrevet «Arbeidsgruppen har 
også hatt samfunnsmessig og økonomisk bærekraft med i sine vurderinger, men dette har imidlertid ikke vært 
det primære utgangspunkt i diskusjonene.».  I rapport «Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord» har man 
benyttet andre kriterier i sine vurderinger enn ellers lagt til grunn for plan- og strategiarbeid i foretaket. Som 
det fremgår i kap 5.3 dekkes ikke kriteriet «samfunn» her. 
 
Endringer i tjenestetilbudet kan ha samfunnsmessige konsekvenser som det er viktig å ta i betraktning når man 
vurderer hva som er en optimal helsetjeneste for befolkningen. Lokalsykehus er en viktig samfunnsaktør der 
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slike endringer kan få ringvirkninger utover selve behandlingen.  SSHF har identifisert følgende underemner 
som skal vurderes i så måte: 
 

● Arbeidsplasser og økonomisk aktivitet ved sykehusene, ringvirkninger i lokalsamfunn og på Sørlandet - 
næringsliv og offentlig sektor.  

● Trafikal tilgjengelighet (pasienter, pårørende og ansatte)  
● Transportkostnader  
● Miljøpåvirkning (CO2-utslipp)  
● Befolkningens opplevde tilgjengelighet/trygghet  
● Lokalsykehusets rolle ved kriser, kommunal beredskapsplikt.  
● Konsekvenser for kommunal økonomi  

 
Noen elementer er diskutert under andre kriterier.   
 
Administrerende direktørs forslag opprettholder i det alt vesentlige dagens driftsmodell, ikke minst når det 
gjelder tilbudet til eldre og kronikere. Det legges opp til en redusert kirurgisk virksomhet, knyttet til 
øyeblikkelig hjelp og kirurgiske inngrep som trenger overvåkning lenger enn til kl. 1800.   
 
Nærhet til sykehus har stor betydning for trygghetsfølelsen i befolkningen, spesielt når det gjelder akuttjenester 
som fødetilbud, akuttmedisin (for eksempel hjerte- og slagbehandling) og akuttkirurgi. Trygghetsfølelsen i 
befolkningen knyttet til tilgjengeligheten på akuttkirurgi kan derfor reduseres ved at øyeblikkelig hjelp og 
større46 kirurgiske inngrep skal utføres i Kristiansand. På den annen side kan god informasjon om at regionens 
reelle beredskap knyttet til kirurgi forbedres ved dette samt at sykehuset fortsatt skal være et akuttsykehus for 
de andre spesialiteter, være en trygghet for befolkningen og i stor grad motvirke denne effekten.  
 
Sykehusenes fysiske lokalisering har betydning for trafikal tilgjengelighet for pasienter, ansatte og pårørende. 
Både avstanden til nærmeste sykehus og tilgjengeligheten for hver delregion i Agder til ulike typer 
helsetjenester er av betydning, herunder transport mellom sykehusene.  I og med at aktiviteten i det all 
vesentlige fortsatt skal foregå i Flekkefjord vil ikke de foreslåtte endringene medføre store konsekvenser for 
arbeidsplasser og det lokale næringslivet. Den fysiske nærheten mellom sykehuset og kommunene vurderes å 
være av positiv betydning for samarbeidet og dette vil ikke endres som følge av forslaget om ny driftsmodell i 
Flekkefjord. Det legges til grunn at dagens samarbeid der kommunene i nærområdet får god og enkel tilgang på 
sykehusets kompetanse videreføres og videreutvikles.  
  
Samlokalisering eller flytting av funksjoner kan føre til at ansatte, pasienter og pårørende i større grad må 
bruke bil som alternativ til å ta buss, sykle og gå, noe som gir en negativ miljøeffekt og økte transportkostnader 
for samfunnet og den enkelte. Modellen vil medføre noe flere transporter av pasienter med behov for 
akuttkirurgi til Kristiansand. Ved at det planlegges utvidet et betydelig desentralisert tilbud vil 
transportbehovet imidlertid ikke øke vesentlig.  Det legges heller ikke til grunn flytting av arbeidsplasser og 
således vil ikke det totale transportbehovet ha en stor negativ effekt for den enkelte, samfunnet eller miljøet. 
 
Samfunnsmessige konsekvenser vil typisk slå ulikt ut i forskjellige delregioner, samt på lokalt versus regionalt 
nivå. I stor grad handler dette om det som i samfunnsøkonomisk terminologi betegnes som 
fordelingsvirkninger. 
 

                                                
46 Kirurgiske inngrep som trenger overvåkning lenger enn til kl. 18.00 på hverdager. 
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Alle skal ha et likeverdig tilbud av helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig 
økonomi, kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon. Et likeverdig tilbud betyr at hver enkelt må 
behandles ut fra sine behov. Likeverdighet med bakgrunn i bosted er mest relevant i drøftingen av de 
alternative modellene. 
 
Kriteriet «samfunn» og samfunnsmessige konsekvenser   vil arbeides med videre i Utviklingsplan 2035 og i 
strategiplan 2018-2020. Når det gjelder de endringer som foreslås i denne sak er det ikke foretatt nærmere 
vurderinger av samfunnsmessige konsekvenser utover det overstående, heller ikke gitt poeng. Dette av tre 
årsaker: 
 

1. Foreslåtte endringer er beskjedne og anses ikke å kunne måles i større samfunnsmessig sammenheng. 
Rekruttering dekkes under kriteriet faglig kvalitet. 

2. Det er pasientsikkerhet og kvalitet som er grunnlaget for denne sak, og det dette som er og har vært i 
fokus. 

3. Samfunnsmessige vurderinger av dette alene uten å hensynta de større endringer som ligger i 
mulighetsrommet og som vil bli utredet nærmere i senere prosess, anses uhensiktsmessig og med fare 
for å gi et feil bilde. 

 

5.6.4. Kriteriet tilgjengelighet for pasienter 

Tilgjengelighet for pasienter 
Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid 

● Nærhet til generelle tjenestetilbud innen somatikk, psykiatri og rus og avhengighetsbehandling  
● Tilgang til høyspesialiserte tjenester  
● Forsvarlig avstand/reisetid til akuttfunksjoner  
● Avstand/transportbelastning ved planlagt behandling og for pasienter med hyppige behov 

  
Tilgjengelighet beskriver avhengighet mellom pasientens behov for en tjeneste og tilgang til tjenesten. SSHFs 
ambisjon er at alle pasienter skal ha tilgang til spesialisthelsetjenester innen forsvarlig avstand/reisetid. 
Tilgjengelighet og avstand har ulik betydning for ulike pasientgrupper. 
  
Generelt opplever pasienter kort reisetid som et gode. Dette gjelder spesielt de vanligste sykdomstilstandene 
innen somatikken som utgjør det store volumet av tjenester ved lokalsykehusene, samt lavterskeltilbud innen 
psykisk helsevern og avhengighetsbehandling. Transport kan være belastende både for pasienter og pårørende. 
Spesielt gjelder dette eldre pasienter som har behov for hyppige behandlinger på sykehus. 
  
Det er ønskelig at pasienter med hyppige behov, herunder kronikere og pasienter innen psykisk helsevern og 
rus, skal ha hensiktsmessig avstand til behandling. Dette kan bli mulig hvis grenspesialister i Kristiansand og 
Arendal kan gi konsultasjon i SSF til 6000 pasienter fra Lister. I mulighetsanalyses skal det utredes overføringer 
av ambulerende tjenester fra flere spesialiteter, dette bidrar vesentlig til å bedre tilgjengeligheten til 
grenspesialister.  
  
Dette understøtter føringer fra NHSP samt innspill fra Aksjonskomiteen: 
«Vi er svært opptatt av at helsetilbudet i vår region blir best mulig og at brukere i vårt område kan få utført flest 
mulig tjenester ved sykehuset her i Flekkefjord. Vi er selvsagt realistiske og innser at ikke alle tilbud kan være 
tilgjengelig her.» 
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Brukerutvalget kommenterer følgende: 
«Sykehuset kan ha akuttkirurgi dersom geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet 
til bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.» 
  
Dersom et tilbud ikke kan opprettholdes lokalt på en faglig forsvarlig måte, betyr ikke kort reisevei til sykehuset 
at man har god tilgjengelighet. I følge pasientombudet er pasientene i økende grad villige til både å reise og 
flytte på seg for å få det beste tilbudet. For noen pasientgrupper kan sentralisering av en tjeneste med økt 
faglighet og kompetanse innebære bedre tilgjengelighet ved at tilbudet utvikles og opprettholdes på Sørlandet. 
 
Brukerutvalg setter normalt kvalitet foran nærhet. I høringen står: «Brukerutvalget skal prioritere kvalitet 
fremfor nærhet, men har en dualistisk oppfattelse av kvalitet når ROS-analysen settes opp mot tidligere faglige 
vurderinger.» 
  
Avstand i seg selv er ikke et tilstrekkelig argument for ikke å samle akuttfunksjonen innen kirurgi ved SSK med 
tanke på hva det kan bety for kvaliteten («kvalitet trumfer avstand»). Det er i denne sammenheng pekt på at 
trender og de fleste utredninger over lang tid har gått i retning av behov for større grad av sentralisering av 
kirurgien, som en konsekvens av den medisinske og teknologiske utvikling. Som et svar på dette viser enkelte 
medlemmer av arbeidsgruppen til en rapport fra Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus som 
konkluderer med at sentralisering bygger på gale premisser og at små sykehus ikke er dårligere eller dyrere 
enn store sykehus. 
  
Når det gjelder tilgjengelighet til akuttfunksjoner vil avstand/reisetid i kun få tilfeller (føde, traume/ulykker og 
hjertesykdom) ha kritisk betydning for liv og helse. Dette skyldes god kompetanse innen prehospitale tjenester 
(traumer, hjertesykdommer) og enda bedre svangerskapsdiagnostikk. 
  
Dette vil bli ytterligere styrket innen 2030. Det er gjort beregninger av reisetid med bil fra hjemsted til det 
sykehuset befolkningen er knyttet til og reisetid med ambulanse under utrykning fra ambulansen mottar 
pasienten og frem til sykehuset. Tidskritiske tilstander er beskrevet overfor under kvalitet, avsnitt 5.6.1. 
 
Reiseavstander 
Risiko og sårbarhet ROS innenfor området "tilgjengelighet" har vært vurdert langs tre dimensjoner i ROS-
analysen til Utviklingsplan 2030.  Modell 1 og 2 har høyest sårbarhet for dimensjonen "tilgang til 
høyspesialiserte tjenester". Det innebærer at disse modellene gir høyest risiko for at enkelte høyspesialiserte 
tjenester sentraliseres/flyttes til større sykehus utenfor Agder. For dimensjonen "avstand til akuttfunksjoner" 
har modell 3 størst sårbarhet mens modell 1 har minst sårbarhet, som rundt SSF. Den siste dimensjonen gjelder 
"avstand/transportbelastning ved planlagt behandling". Risiko og sårbarhet vil i denne sammenheng være 
avhengig av tjenestetilbudet i SSF. Dette planlegges utvidet. 

  
Også rapporten “De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse” peker på lang transporttid til sykehus som en 
av de største risikofaktorene dersom ikke akuttkirurgi og traumemottak ikke lenger tilbys ved SSF. I denne 
sammenheng nevnes også dårlig flyvær eller stengte veier som kompliserende faktorer knyttet til reiseavstand. 
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Reiseavstander rundt SSF 
De fem kommunene som har SSF som sitt nærmeste sykehus utgjør omkring 67 prosent av pasientene som 
mottar ØH ved sykehuset, se Figur 4. 
 
Pasienter i de resterende kommunene har omtrent lik reisetid til SSK/SSU som til SSF. Når ny motorvei er på 
plass fra Kristiansand til Lyngdal estimeres det en reduksjon i reisetid på 33 minutter47. Når dette tas med i 
beregningen, får innbyggerne i kommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad og Lindesnes betydelig mindre 
forskjell i reisetid til SSF og SSK (~40 prosent av pasientene til SSF i 2016). Gitt en videre forbedring av veiene 
fra Lyngdal og vestover, vil det justere bildet både med hensyn til reisetid til SSF og til SSK/SUS. 
  
Ambulansedekning og beredskap 

Listerregionen har god ambulansedekning og beredskap, både med bil og helikoptre, se kap. 2.7.  

Dersom det skulle bli flere pasienter med kirurgiske problemstillinger som må fraktes med ambulanse til 
eksempelvis SSK synes antallet å være så lavt at det ikke vil bli et utfordrende volum å håndtere for 
ambulansetjenesten.  
 
Ambulansetjenesten opplyser om at veistengninger grunnet vær/ytre faktorer i liten grad berører dem. 
Transporter mellom sykehus blir i slike tilfeller ivaretatt ved å kjøre etter anviste omkjøringer. Det man tidvis 
kan oppleve av utfordringer er veistengninger grunnet trafikkulykke. I 2016 responderte ambulansetjenesten i 
Flekkefjord, Sirdal, Farsund og Lyngdal på 131 meldinger om trafikkulykker. Dette håndteres uten problemer i 
dag. 
  
I tillegg til ambulansetjenesten er SSF dekket av to luftambulansebaser og redningshelikopter (330 
skvadronen). Svært få av disse turene blir avlyst pga. værforhold. Der ingen luftbåren transport er mulig, vil 
ambulansebil dekke nærmest alle situasjoner. De få unntakene handler om betydelig forsinkelse via omveier. 
Sannsynligheten anses som svært lav, ifølge PTSS. 
  
Nærmere samarbeid legevakt og akuttmottak vil bedre tilgjengeligheten. 
Innspill fra ROS analysen viser at skadepoliklinikk bør være lokalt i Flekkefjord. Videre så er erfaringen at SSHF 
og kommunene har god praktisk samhandling med godt potensiale for videreutvikling. Dette kan videreutvikles 
ved å sikre nærere samarbeid mellom legevakt og akuttmottak. Utredningen om akuttmedisinsk kjede48 
beskriver at “bynære legevakter må ha utstyr og kompetanse til å avklare de fleste skadepasienter selv. SSF skal 
sammen med legevakten utvikle tilstrekkelig vurderingskompetanse der bilder og lab.funn inngår”. 
  
Kommuneoverlegen Flekkefjord kommenterer følgende i i høringen: 
“Dersom pasientene trenger akutt helsetilbud utover det legevakten kan tilby så vil det være av avgjørende 
betydning at innleggende lege har gjort en god vurdering av hva slags helsetilbud som er nødvendig slik at 
pasientene kommer direkte til rett behandlingsnivå. Likevel er det ikke slik at alle pasienter blir helt avklart på 
legevakten og videre avklaring er nødvendig i pesialisthelsetjenesten. Tilgjengelig faglig dybde- og 
breddekompetanse i akuttmottaket kan da være helt avgjørende i kritiske situasjoner.” 
 
Videre presiseres følgende: “Legevakten har med dagens arbeidsmengde og kompetanse ikke mulighet til å 
overta de pasientene som behandles ved poliklinikken. Hvis det er tanken at legevakten skal ta mer av 
poliklinikkens arbeid så vil det kreve en betydelig kompetanseheving, økt bemanning med flere leger på vakt og 
det må også etableres en ordning for kontrollopplegg, noe som kan medføre at legevakten må åpnes også på 
                                                
47 http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ni-bommer-mellom-Lyngdal-og-Kristiansand-693393b.html 
48 OSS – utredning 
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dagtid. Eventuell overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til legevakten må utredes nærmere i 
forhold til hva som vil være faglig begrunnet at legevakten kan utføre av oppgaver, og ikke være begrunnet i en 
konsekvens av endringer i sykehusets tilbud. Flere av oppgavene vil fortsatt kreve spesialistkompetanse og må 
ivaretas av spesialisthelsetjenesten”. 
  
Administrerende direktørs vurdering: 
Administrerende direktør innstiller på å utvikle samarbeidet mellom akuttmottak og legevakten Det er ønskelig 
at kommunen i større grad tar ansvar for diagnostikk og behandling på legevakten med støtte fra SSHF. Det 
innebærer at SSHF bidrar med veiledning, konfereringsmulighet for legevakten av vakthavende i SSHF, tolkning 
av røntgenbilder mv. Dette vil styrke tilgjengelighet til diagnostikk og behandling og færre pasienter trenger 
overføres til SSK. 

Modell A 
Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid: 

● Nærhet til generelle tjenestetilbud innen medisin, psykiatri og slagbehandling 
● Avstand/transportbelastning ved planlagt ortopedi og medisin og for pasienter med hyppige behov 

uendret, eks. Kreft, palliasjon, dialyse 
● Lang reisevei til elektiv kirurgiske tjenester 24/7, samt ortopedi helg 
● Lenger, men forsvarlig avstand/reisetid til ØH kirurgi hele uken, ortopedi helg 
● Kan skape større utrygghet i befolkningen 

 
Modell B 
Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid er uendret fra i dag. 
Flere av arbeidsgruppens medlemmer argumenterer sterkt for at sykehuset fortsatt bør ha akuttfunksjon innen 
kirurgi, ikke minst med tanke på avstandsbetraktninger og den usikkerhet som kan skapes i befolkningen. 
 
Administrerende direktørs innstilling 
Det legges spesielt vekt på at en samling av akuttfunksjonen til SSK vil gi et mer robust, bredere og bærekraftig 
tilbud til befolkningen i Listerregionen. Den vil gi nærhet til generelle tjenestetilbud innen medisin, 
slagbehandling, psykiatri. Færre pasienter trenger overføres til SSK ved å videreutvikle samarbeidet mellom 
SSF og Legevakten i Flekkefjord (se kapittel 5.5). 
 
I mulighetsområdet som er presentert vil planlagt poliklinikk med tilgjengelige grenspesialister fra SSK og SSA 
kunne gi over 6000 pasienter fra Lister muligheten til å få konsultasjon ved SSF. 

● Avstand/transportbelastning ved alle typer ortopedi og for pasienter med hyppige behov uendret 
● Lang reisevei til elektiv kirurgiske tjenester 24/7 
● Lenger, men forsvarlig avstand/reisetid innen akuttkirurgi, forventes halvert med kompenserende 

tiltak 
● Kan skape større utrygghet i befolkningen 

 
Administrerende direktør innstiller på å utvikle samarbeidet mellom akuttmottak og legevakten Det er ønskelig 
at kommunen i større grad tar ansvar for diagnostikk og behandling på legevakten med støtte fra SSF. Det 
innebærer at SSF bidrar med veiledning, konfereringsmulighet for legevakten av vakthavende i SSHF, tolkning 
av røntgenbilder mv. 
 
I tabellen nedenfor gis en oppsummering av kriteriet tilgjengelighet for pasienter. 
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Modell Oppsummering Poeng 

Modell A Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid 
● Nærhet til generelle akutte og planlagte tjenestetilbud innen 

medisin, psykiatri, slagbehandling og for pasienter med 
hyppige behov, eks kreft, palliasjon, dialyse, samt ortopedi 
ukedager 

● Lang reisevei til elektiv kirurgiske tjenester 24/7 
(overliggere), samt ortopedi helg 

● Lenger, men forsvarlig avstand/reisetid til akuttfunksjoner 
ortopedi ukedag og kirurgi 

● Kan skape større utrygghet i befolkningen 

2 av 5 

Modell B Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid – uendret fra i dag 4 av 5 

Administr-
erende 
direktørs 
innstilling 

Tilgang for alle innen forsvarlig avstand/reisetid 
● Nærhet til generelle akutte og planlagte tjenestetilbud innen 

medisin, psykiatri, slagbehandling og for pasienter med 
hyppige behov, eks kreft, palliasjon, dialyse, samt ortopedi 
ukedager 

● Nærhet til alle ortopediske tjenester 
● Lang reisevei til elektiv kirurgiske tjenester 24/7 

(overliggere) 
● Lenger, men forsvarlig avstand/reisetid til ØH kirurgi hele 

uken 
● Kan skape større utrygghet i befolkningen[PE1]  

 
Mulighet: 

● Færre pasienter trenger overføres til SSK ved å videreutvikle 
samarbeidet mellom grenspesialister SSHF 

● Legevakten i Flekkefjord. 
● Kan skape større utrygghet i befolkningen 
● Planlagt poliklinikk med tilgjengelige grenspesialister fra SSK 

og SSA kan gi over 6000 pasienter fra Lister muligheten til å få 
konsultasjon ved SSF. 

4 av 5 

  

5.6.5. Kriteriet økonomi 

Det kan hevdes at økonomi ikke er et selvstendig kriterium, men en rammebetingelse. Økonomi må som regel 
ses i sammenheng med kvalitet, og eventuelle svakheter ved noen av modellene i forhold til andre kriterier 
(kvalitet, helhetlige pasientforløp) kan i noen grad kompenseres med økonomiske virkemidler.  Sørge-for-
ansvaret er det samme uavhengig av modell og mulighetene for å realisere dette med høy kvalitet vil stille ulike 
krav til økonomien. Spørsmålet blir da om modellene stiller ulike krav til økonomiske ressurser og om dette 
kan kompenseres med andre tiltak. 
 
SSF har en anstrengt økonomi, og de rammer som er forventet i de kommende årene, gir ikke grunnlag for en 
vesentlig vekst i kostnader, derimot er det motsatte påkrevet med mindre det tilføres et betydelig økt 
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pasientvolum til Flekkefjord på bekostning av de andre sykehusene på Sørlandet. Basert på erfaringer rundt lav 
pasientmobilitet i foretaket, samt den totale kapasiteten i foretaket er det stor risiko for en ikke vil klare å 
utnytte en økt kapasitet og at dette vil gi merkostnader og lav produktivitet for foretaket totalt sett. 
 
I mulighetsrommet fremover, som vil bli nærmere utredet i forbindelse med Utviklingsplan 2030 og 
strategiplan 2018-2020, ligger det potensielt positive bidrag til økonomi knyttet til ambulering av 
fagspesialiteter og reduksjon av senger/en sengepost i helg som både kan bidra til redusere sykehusets 
økonomisk utfordringsbilde men også muliggjøre en satsning på akuttberedskap i medisin ved eventuell 
tilførsel av vaktlag med LIS-leger. 
 
Det faktum at vaktordninger basert på generell kirurgi i fremtiden ikke vil være mulig, gjør at sykehuset blir 
stilt overfor en vanskelig og økonomisk utfordrende situasjon. Med de lave volumene av ØH henvendelser til 
SSF etter kl.16 på hverdag og i helg, blir det økonomisk ineffektivt å bygge opp overlegeberedskap både i kirurgi 
og ortopedi eller en av delene alene. 
 
Pasientvolum på om lag 40 000 mennesker gir på langt nær grunnlag for vaktordninger i andre fag enn medisin, 
ut fra økonomiske betraktninger, og gir en betydelig utfordring i forhold til utnyttelse av den kapasiteten som 
skapes på dagtid dersom robuste vaktordninger skal etableres i de kirurgiske fagene. 
 
Økonomien vil også i stor grad påvirkes av pasientreisekostnadene til/fra SSK/SSA og SUS. De betydelige 
pasientvolumene som reiser fra Listerregionen til de andre sykehusene bidrar til stort forbruk av 
pasientreisekostnader, ca 45 millioner av 171 millioner på Agder totalt. En reduksjon av antall pasientreiser vil 
gi et godt samfunnsøkonomisk bidrag i tillegg til de direkte reisekostnadene.  
 
Modell A 
Modell A vil bety en relativt stor endring av det kirurgiske/ortopedisk tilbud i forhold til dagens status. Det 
baseres hovedsakelig på elektiv kirurgisk/ortopedisk drift med ø-hjelp kun på dagtid. 
Etter vanlig arbeidstid vil turnuslege ta seg av kirurgiske og ortopediske problemer med veiledning fra SSK 
uten spesialist fysisk til stede. Modellen har blitt valgt fordi den har fordelen av at den kan drives med færre 
ortopeder/kirurger. 
 
Denne modellen gir et begrenset behov for vakttimer for overleger, ca. 1040 timer mot dagens ordning med ca. 
2300 timer. Den blir da betydelig mindre sårbar og gir en noe lavere kostnad. Den innbefatter tenkt 6,8 
overleger i kirurgi og ortopedi til sammen, mot ca. 7,3 i dag. Samtidig gir den økt kapasitet på dagtid fra ca. 4,55 
i dag til 5,68 overleger, med andre ord nær 20 prosent, spesielt innen ortopedi (+35 prosent).  

● Modellen gir rom for om lag 350 flere innlagte elektive pasienter og herunder ca. 140 flere operasjoner 
innen kirurgi enn i dag. Innen ortopedi er tilsvarende kapasitet ca. 480 pasienter og 430 operasjoner. 
Dette sprenger antagelig dagens anestesi og operasjonskapasitet på dagtid, og må kombineres med 
eventuelt utvidet åpningstid. Dersom en ikke utnytter kapasiteten, vil merkostnaden på legelønn bli 
resultatet av modellen. 

En bør vurdere nødvendigheten av dette og om modellen ytterligere kan reduseres noe på ortopedisiden 
spesielt (for eksempel ned 1 årsverk), for eksempel ved å justere UTA tid fordelt på færre leger eller deling av 
ressurser med for eksempel Kristiansand. 3 årsverk innen ortopedi er mer enn dekkende for 
Listerbefolkningens behov. Alternativt må det flyttes relativt stort volum av pasienter fra SSHF øvrige 
opptaksområder til Flekkefjord innen ortopedi. 
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Kostnadsmessig kommer denne modellen relativt gunstig ut ift legelønnsforbruk. Det kan påregnes en 
besparelse på ca. 0,9 mill.kr på legelønn knyttet til vaktordningene. 

Modellen kan gradvis bygges om fra dagens drift. Ved å ta bort helgevakter for dagens leger kan en i en 
overgang ha de samme legene som har en delt vakt (kirurgi/ortopedi) inntil tilstrekkelig antall kirurger er 
ansatt for å dekke vaktene. Dette vil gi noe kortsiktig besparelser og hindre for rask vekst i kapasitet ved SSF. 
 

Modell B 
Denne modellen gir et økt behov for vakttimer for overleger, ca. 3130 timer mot dagens ordning med ca. 2300 
timer. Den blir da betydelig mer sårbar og gir en høyere kostnad. Den innbefatter tenkt minst 5,0 overleger i 
kirurgi og 2,8 ortopedi, i sum minst 7,8 mot ca. 7,3 i dag. Samtidig gir den økt kapasitet på dagtid fra ca. 4,55 i 
dag til 6,51 overleger, med andre ord nær +40 prosent, spesielt innen kirurgi (+80 prosent). Fem kirurger er 
satt som minimum ut fra vaktbelastning og sårbarhet, det vil dog kunne bli krav om 6 ut fra vaktbelastningen. 
 
Modellen gir en ortopedikapasitet omtrent som dagens løsning, mens kirurgikapasiteten gir rom for nær 1300 
flere pasienter og om lag 970 flere operasjoner enn i dag. Dette vil i så fall bety at en må finne flere store 
pasientgrupper som SSF kan dekke for hele Sørlandet. Disse er så langt ikke identifisert, og det vil være svært 
stor usikkerhet ved pasienttilgang innen kirurgi. Også her vil dagens anestesikapasitet og operasjonskapasitet 
på dagtid utfordres, og en vil måtte utvide åpningstiden eller forskyve arbeidstider for å få dette til. Dersom en 
ikke utnytter kapasiteten, vil merkostnaden på legelønn bli et negativt resultat av modellen. 
 
En bør vurdere nødvendigheten av dette og om modellen ytterligere kan reduseres noe innen kirurgi spesielt 
og benytte generell kirurger så lenge det er anledning. Dette kan gjøres gjennom å justere ned UTA tider, for å 
benytte færre leger, eller ved å dele ressurser med for eksempel SSK. Tre årsverk innen ortopedi er mer enn 
dekkende for Listerbefolkningens behov. Fem årsverk innen kirurgi er om lag det dobbelte av behovet for 
Listerbefolkningen og det flyttes relativt stort volum av pasienter fra SSHF øvrige opptaksområder til 
Flekkefjord innen kirurgi i denne modellen, for å benytte kapasiteten. Modellens legebemanning vil også 
utfordre både operasjonskapasitet, anestesikapasitet og muligens sengekapasitet deler av uken, samt gi 
betydelig økte pasientreisekostnader i forbindelse med pasientvolumene. Den har en betydelig risiko knyttet til 
pasienttilfanget som kreves, ettersom det vises liten vilje til geografisk forflytning blant flere pasientgrupper. 
Kostnadsmessig kommer denne modellen dårlig ut når det gjelder legelønnsforbruk. Det kan påregnes en 
økning på ca. 2 mill. kr per år på legelønn knyttet til vaktordningene og økt dagkapasitet. 
 
Administrerende direktørs innstilling 
Det vises til modell A og de betraktninger som gjøres der. Administrerende direktørs innstilling vil i tillegg ha 
økte kostnader relatert til pasienttransport fra SSF, mindre inntekter relatert til gjestepasienter fra Rogaland 
samt reduserte kostnader relatert til leger og pasienttransport for pasienter til SSF.  
 
Samlet estimeres besparelsen for administrerende direktørs innstilling til 1,2 mill. kr ut i fra dagens situasjon 
og 0,2 mill. kr mindre enn modell A.  
 
I tillegg ligger det i mulighetsrommet ved bortfall av inneliggende pasienter i kirurgi i helgene en reduksjon i 
kostnad på sengepost tilsvarende 6 mill. kr. Dette ville samlet gitt en estimert besparelse i forhold til dagens 
drift estimert til ca. 7,2 mill. kr. 
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Oppsummert kriteriet økonomi 
Oppsummert gir ingen av modellene som sendes til høring noen vesentlig økonomisk gevinst. Modell B gir 
minimum 3,2 mill. kr i forverret resultat mens modell A gir om lag +1,4 mill. kr i forbedret resultat. Begge 
modeller forutsetter tilførsel av gjestepasienter fra Rogaland med et bidrag i størrelsesorden 6 mill. kr. Dette 
innebærer en betydelig økt økonomisk risiko for driften ved SSF.  
  
Økonomisk risiko/usikkerhet er definert som størst i modell B. Modell A innebærer også mulighet for 
potensielle forbedringsmuligheter i driften, slik som reduksjon av senger ved kirurgisk sengepost, og rotasjon 
av spesialister innen fag som i dag ikke støttes ved SSF. En annen side ved dette er en betydelig 
samfunnsøkonomisk gevinst knyttet til at pasienter fra Lister kan få gjennomført større andel av poliklinisk 
behandling lokalt. 
 
Som redegjort for i kapittel 4.2 har SSF et utfordringsbilde per i dag i størrelsesorden - 25 mill. kr. Økonomisk 
kan en ikke anbefale modeller som ikke bidrar i vesentlig grad, eller endog forverrer dette bildet.  
 
Tabellen under viser besparelsene mot dagens situasjon i de tre modellene. 

 
Tabell 16 Besparelse mot dagens situasjon for de tre modellene 

 

Modell Oppsummering Poeng 

Modell A Liten endring fra dagens økonomi men potensiale driftsoptimalisering 3 av 5 

Modell B Fordyrende og liten mulighet for driftsoptimalisering 1 av 5 

Administreren
de direktørs 
innstilling 

Liten endring fra dagens økonomi men potensiale driftsoptimalisering 3 av 5 

 
Tabell 17 Oppsummering av poeng for de tre modellene 
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5.7. Oppsummering av vurdering mot kriteriene 

5.7.1. Samlet drøfting av kriterienes viktighet 

Det er valgt å ikke vekte kriteriene i forhold til hverandre. Modellenes styrker og svakheter er vurdert for hvert 
enkelt kriterium og gitt en relativ score. Det er noe overlapping og avhengigheter mellom kriteriene som 
kompliserer vurderingen av hvert kriterium isolert. 
 
SSHFs sørge-for-ansvar, sykehuseiers krav og befolkningens forventning stiller kriteriet kvalitet i en særstilling. 
Kvalitet er i denne sammenhengen avgrenset til innholdet i den tjenesten som sykehuset leverer, mens 
tilgjengelighet er avgrenset til befolkningens nærhet til sykehuset og fagmiljøet hvor tjenesten leveres. Det er 
ikke politisk akseptabelt å vekte kriteriet kvalitet i tjenestene lavt i forhold til andre kriterier, som for eksempel 
økonomi eller samfunnsforhold. Også internt i sykehus, som i stor grad er profesjonsstyrte virksomheter, 
rangeres faglig kvalitet som det viktigste. 
 
Helhetlige pasientforløp og effektive og tilpassede behandlingskjeder oppleves mest som et uttrykk for 
servicekvalitet. Gode pasientforløp er også viktig for resultatet av behandlingen, og grenser dermed opp til 
kriteriet faglig kvalitet. Manglende kontinuitet i pasientforløp er et element i mange klagesaker. Effektive 
pasientforløp medfører også god økonomi. Dette kriteriet fremheves som viktig av mange representanter for 
brukerne og primærhelsetjenesten. 
 
Tilgjengelighet handler først og fremst om nærhet. Nærhet til et sykehus gir befolkningen trygghet for at de får 
hjelp når de trenger det. Trygghet for tilgang til nødvendig helsehjelp øker livskvaliteten og kan påvirke folks 
valg av bosted. Det tas for gitt at det nære tilbudet holder høy kvalitet. Forutsatt at avstanden til sykehus ikke er 
uforsvarlig stor, er nærhet i stor grad et velferdsgode som bør rangeres etter kriteriene kvalitet og 
pasientforløp. Prosessene i grensesnittet mellom spesialist- og primærhelsetjeneste er avgjørende for både 
faglig kvalitet, tilgjengelighet og helhetlige forløp. 
 
SSFs samfunnsansvar fremheves i forskjellige sammenhenger uten at dette ansvaret er definert. Hvor 
funksjonene tilbys og hvordan helseforetaket innretter sin virksomhet har betydelige direkte og indirekte 
konsekvenser. SSFs viktigste samfunnsrolle er som del av helseforetaket å bidra til at Lister er et godt sted å 
leve, gjennom å yte gode spesialisthelsetjenester til hele befolkningen. 
 
Økonomi kan kanskje betraktes like mye som en rammebetingelse som et kriterium. For å sikre mest mulig 
helse for hver krone, må tjenestene organiseres effektivt. Da må tjenestespekter, kapasitet, kvalitet og 
tilgjengelighet sees i sammenheng. 
 

5.7.2. Vurdering av modell A, B og administrerende direktørs innstilling 

Administrerende direktør legger til grunn metodeverket for ROS-analysen knyttet til Utviklingsplan 2030 når 
denne saken risiko- og sårbarhetsvurderes. Dette for å sikre konsistens i enkeltsaker mot overordnet planverk. 
De to øvrige omtalte ROS-analyser er med å belyse helhetsbildet og viktige risikoområder som fremkommer i 
disse to analysene er vurdert. 
  
I tillegg har administrerende direktørs vurdering hensyntatt flere forhold rundt tidligere uønskede hendelser 
ved SSF og den pasientrisiko som følger med utilstrekkelig volumtrening knyttet til å diagnostisere, vurdere og 
behandle akutte kirurgiske pasienter og traumepasienter. 
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En vurdering av risikoområdene “faglig kvalitet”, “helhetlige pasientforløp” og “økonomi” taler etter 
administrerende direktør sitt syn klart for å nedlegge det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF. Risikoområdet 
“tilgjengelighet” kan isolert sett tale for å beholde det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF, men “tilgjengelighet” 
ikke kan vurderes som en løsrevet parameter. En tilgjengelighet som ikke er forbundet med nødvendig faglig 
kvalitet og som ikke er økonomisk bærekraftig gir et falskt inntrykk av tilgjengelighet i befolkningen. 
  
Vurderingene i ovenstående kapitler av de tre modellene i forhold til de fem kriteriene er illustrert i figuren 
nedenfor. Den må ikke forstås som en egen ROS-analyse, men som en visuell fremstilling av de kvalitative 
vurderinger gjort over. Det ikke ligger en matematisk beregning bak tallkarakterene. Poengscoren gir uttrykk 
for modellenes relative styrker og svakheter i forhold til å understøtte kriteriene i fremtiden49. 
 
 

 

Figur 21 Vurderinger av modellene etter vurderingskriteriene 

Ut fra en samlet vurdering av flere forhold rundt uønskede hendelser og lavt volum vurderer administrerende 
direktør at hensynet til faglig kvalitet på tjenestene taler for å samle akuttkirurgien, som i dag er delt mellom 
SSF og SSK, på én lokalisasjon. Dette inkluderer traumemottak. 
 
  

                                                
49 Kriteriet samfunn ikke er vektet, jf. avsnitt 5.6.3 
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6. Administrerende direktørs anbefaling 
Administrerende direktør har etter en samlet vurdering, basert på planer, rapporter, styrevedtak, 
foretaksmøter, høringsinnspill og ekstern kvalitetssikring kommet frem til følgende forslag til de samlede 
akuttfunksjoner i Flekkefjord.  

1. SSF videreføres som akuttsykehus. 
2. SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesi i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk 

vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Dette kan skje ved å utnytte ressurser i 
helseforetaket som helhet. 

3. SSF skal ha mottak og behandling av pasienter med hjerneslag, gynekologi, fødeavdeling med 
beredskap for keisersnitt, laboratorier og radiologi. 

4. SSF skal ta imot planlagte og alle øyeblikkelig hjelpspasienter innen ortopedi 
5. SSF skal utføre planlagte dagkirurgiske inngrep som ikke trenger overvåkning lenger enn til kl. 1800 på 

hverdager. 
6. Alle kirurgiske øyeblikkelig hjelp pasienter henvises til Kristiansand. Pasientene sendes direkte til 

Kristiansand eller Stavanger dersom de ikke kan håndteres av legevakten. 
7. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm (medisinsk index AMK) sendes Kristiansand eller 

Stavanger avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo universitetssykehus avhengig av 
alvorlighetsgrad. 

8. Pasienter som er utsatt for en akutt hendelse skal vurderes evt. stabiliseres og håndteres av aktuelt 
personale på vakt (anestesileger, medisinske leger, ortopeder, gynekologer, anestesi- og 
akuttmottakssykepleiere). 

9. Ny spesialiststruktur for leger trer i kraft 1. mars 2017. SSHF må utarbeide en plan hvor det legges til 
rette for gjensidig rotasjon mellom SSF og SSK/SSA og KPH som sikrer at LIS1 (nåværende turnusleger) 
ved SSF får godkjent alle læringsmålene. 

10. Et vurderings- og stabiliseringsteam etableres og dette rekrutteres også fra dagens traumeteam. 
Nødvendig kompetanse skal videreføres og utvikles. 

11. Mulighetsbilde som er beskrevet innarbeides i arbeidet med oppdatering av utviklingsplan 2030 og 
strategiplan 2018-2020. 

 
 
 
  



100 

 

Vedlegg 
1. Definisjoner og forkortelser 
2. Høringsinnspill 
3. Detaljer rundt delprosjektene 

a. SSFs funksjoner i SSHF - bærekraftig driftsform for framtiden 
b. Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord 

4. Detaljert oversikt over dagens pasienttilbud ved SSF 
5. Kriteriene for alarmering av traumeteam 
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1. Definisjoner og forkortelser 
1.1 Faglige begreper 
Akutt:    
Øyeblikkelig hjelp brukes om hverandre med  «akutt». Dette betegner hendelser for en individuell pasient som ikke er planlagt. Det 
benyttes ulike tidsvinduer, eks  innenfor 30 min, eller seks timer (ankeloperasjon) eller 48, lårhalsbrudd,  avhengig av diagnose og 
alvorlighetsgrad. 
 
Akuttfunksjoner 
NHSP har definert minimumskrav for å kunne defineres som sykehus med akuttfunksjon. Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i 
indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte 
hendelser. Foretaksmøtet presiserte at det blir lagt til grunn at dette kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet. 

  
Akuttkirurgi 
NHSP har definert minimumskrav for akuttkirurgi. Akuttkirurgi er ikke-planlagt kirurgi (øyeblikkelig-hjelp kirurgi). Det vises for SSF sin del 
til foretaksprotokollen 8.6.16 Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-båt- og 
luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, 
planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Foretaksmøtet presiserte at det blir 
lagt til grunn at dette kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet. 

 
Den akuttmedisinske kjeden 
“Den akuttmedisinske kjede er samfunnets samlede organisatoriske, personellmessige og materielle beredskap for å kunne yte 
befolkningen akutt helsehjelp. Den akuttmedisinske kjeden består av fastlege, legevakt, kommunal legevaktsentral, akuttmedisinsk 
kommunikasjonssentral (AMK-sentral), bil-, båt- og luftambulanse, samt akuttmottak i sykehus."50. 
 
Akuttmottak 
Akuttmottak er en avdeling som tar imot pasienter som treng ØH, alt fra enkle problemstillinger til alvorlig sykdom og skade. 
 
Dag 
Innleggelse og utskrivning samme dato 
 
Døgn 
Innleggelse en dato og utskrivning senere dato 
 
Elektiv virksomhet 
Planlagt aktivitet 
 
Kirurgi 
Organisatorisk samlebegrep for flere funksjoner i Flekkefjord der det foretas et kirurgisk inngrep (kirurgi, ortopedi og gynekologi). I 
medisinsk-faglig sammenheng synonymt med en egen spesialitet (“Generell kirurgi”) med flere grenspesialiteter (urologi, thoraxkirurgi, 
barnekirurgi, gastroenterologisk kirurgi, bryst- og endokrinkirurgi og karkirurgi).  
Kirurgi i denne saksfremstillingen er hovedsakelig knyttet til bløtvevskirurgi og urologi, eksempelvis mave/tarm -kirurgi. 
 
Legevakt 
Kommunalt ordning for øyeblikkelig hjelp knyttet til sykdom eller skade som ikke kan vente når fastlegekontoret har stengt 
 
Ortopedi 
Medisinsk-faglig omfatter spesialiteten “Ortopedi” eller “Ortopedisk kirurgi” håndtering av skader og lidelser i muskel/skjelettapparatet, 
eksempelvis hånleddsbrudd, lårhalsbrudd og ankelbrudd. 
 
Poliklinikk 
Hovedsakelig benyttet om en konsultasjon eller kontrolltime etter avtale. Medfører ikke innleggelse, men kan inkludere enkle prosedyrer 
eller inngrep 
 
Skadepoliklinikk 

                                                
50 Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet, Høring til Nasjonal helseplan, «Fremtidens helsetjeneste: Trygghet for alle». 2011 

http://legeforeningen.no/Emner/Spesialiteter/Generell-kirurgi/malbeskrivelse-og-gjennomforingsplan-for-generell-kirurgi/
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Skadepoliklinikken skal behandle og følge opp visse sår-, brudd-, ledd- og seneskader hos pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp etter en 
skade, men som ikke trenger innleggelse 
 
Traumemottak 
Akuttsykehus med traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud  
 
Traumepasient 
Pasient hvor man mistenker alvorlig skade. Med alvorlig skadet pasient menes en person som har pådratt seg åpenbart alvorlige skader 
og/eller er sirkulatorisk/ respiratorisk ustabil og/eller har vært utsatt for høyenergetisk traume. Med åpenbart alvorlig skade menes store 
blødninger eller knusninger, dislokerte bekkenbrudd eller brudd i lange rørknokler, ustabil brystkasse, stikk- og skuddskader ovenfor 
albue og kne samt store brannskader. I henhold til mest anvendte skadegraderingssystem – Injury Severity Score (ISS) er alvorlig skadet 
pasient en pasient med ISS >15 på en skala fra 1 til 75. SSF hadde i 2016 12 pasienter med ISS>15  
 
ØH:     
Øyeblikkelig hjelp, brukes om hverandre med  «akutt». Dette betegner hendelser for en individuell pasient som ikke er planlagt. Det 
benyttes ulike tidsvinduer, eks  innenfor 30 min, eller seks time (ankeloperasjon) eller 48, lårhalsbrudd,  avhengig av diagnose og 
alvorlighetsgrad. 
 
1.2 Begrepsavklaring vedrørende vaktordninger (Gjelder SSF) 
Vaktordning: 
Angir legenes arbeidsturnus når de fysisk skal være til stede på sykehuset og/eller er tilgjengelig i hjemmevakt (tilkalles ved behov).  
Vaktordning er definerte tidspunkt utenom ordinær dagtid der lege skal ta imot tilfeller av ø-hjelp eller behov som måtte oppstå. Legers 
vaktordning ved SSF er p.t. aktiv til stede eller hjemmevakt, eller en kombinasjon av disse til ulike tidspunkt på ettermiddag, kveld, natt i 
uken, samt hele helgen. På dagtid i ukedager ligger ansvar for å ta i mot ø-hjelp som en oppgave i legens ordinære dagarbeidstid, men en av 
legene får tildelt dette som sin arbeidsoppgave denne dagen. 

  
Tilstedevakt: 
I denne sammenheng turnuslege som har tilstedevakt på sykehuset døgnet rundt 

  
Bakvakt: 
Lege i spesialisering (LIS) eller overlege som har delvis hjemmevakt. Kontaktes av primærvakten/tilstedevakten ved behov 

  
Tertiærvakt: 
Spesialist i indremedisin som kontaktes ved behov av bakvakten. (Når bakvakten er lege i spesialisering) 

  
Turnuslege: 
Nyutdannet lege i organisert turnusstilling  

  
LIS: 
Lege som er i videreutdanning for å bli spesialist (Eksempelvis kirurg, ortoped, indremedisiner)  
 
1.3 Forkortelser brukt i dokumentet 
SSF:  Sørlandet sykehus Flekkefjord 
SSA:  Sørlandet sykehus Arendal 
SSK:  Sørlandet sykehus Kristiansand 
SSHF:   Sørlandet sykehus Helseforetak 
NHSP:  Nasjonal helse-og sykehusplan 
MSK:   Medisinsk serviceklinikk 
PTSS:   Prehospitale tjenester Sørlandet Sykehus 
AMK:   Akutt medisinsk kommunikasjonssentral 
OUS:  Oslo universitetssykehus 
SUS:  Stavanger Universitetssykehus 
HSØ:  Helse Sør-Øst 
ISS:   Injury Severity Score (skadegradering ved traume). 
LIS:  Lege i spesialisering. 
TQM:   SSHFs system for melding av avvik. 
ROS: Risiko og sårbarhet. 
ØH: Øyeblikkelig hjelp, brukes om hverandre med “akutt”  
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2. Høringsinnspill 
Alle høringsinnspill er lagt ut på våre nettsider og finnes på denne link.  
 
3. Detaljer rundt prosjektene knyttet til SSF’s tjenestetilbud 
 
3.1 SSFs funksjoner i SSHF - bærekraftig driftsform for framtiden 
Prosjektgruppens arbeidsoppgaver 

Samtlige funksjoner tilknyttet SSF må vurderes i en helhet. Dette gjelder både medisin, kirurgi, anestesi, gynekologi/føde, psykisk helse og 
medisinske servicefunksjoner. 

Tjenestetilbudet skal vurderes ut fra Listerbefolkningens behov og ses i sammenheng med SSHFs samlede drift og tilbud. Det må være fokus 
på god koordinering og samarbeid internt på SSF og mellom ulike lokasjoner i SSHF. 

Det forutsettes at løsninger som velges er i tråd med nasjonale retningslinjer og kvalitetskrav fra Helse Sør-Øst. Modeller som velges må 
være robuste og kunne tilfredsstille krav til kvalitet i alle ledd, hver dag, hele året. 

Med dette som bakgrunn skal arbeidsgruppen: 
● Beskrive eventuelt endrede funksjoner/oppgaver i pasientbehandlinger innenfor dagens økonomiske ramme for SSHF. 
● Beskrive SSF sin funksjon/rolle iht. til kapasitetsutfordringer SSHF 
● Beskrive nødvendig vaktberedskap og vaktordninger innen anestesi, kirurgi, medisin, gynekologi/ føde (herunder 

ansvarsforhold/beredskap/ opprettholdelse av kompetanse for å motta og stabilisere syke nyfødte barn), radiologi, 
laboratoriefag i et ukes- og årsperspektiv 

● Drøfte utvikling knyttet til generell eller grenspesialisert kirurgi 
● Utrede konsekvenser av eventuelt 5-dagers drift kirurgi 
● Hvordan ivareta rekruttering? 
● Utrede konsekvenser knyttet til behov for medisinske servicefunksjoner 
● Utrede konsekvenser for utstyrsinvesteringer 
● Utrede konsekvenser for sengetall og drift av sengeposter 

Gjennomføre ROS-analyse/Kostnadsanalyser: 

Dette skal gjennomføres underveis som en del av arbeidsmetodikken i arbeidsgruppen. Analyser gjort i forbindelse med Utviklingsplan 
2030 må vurderes i denne sammenheng. 

Arbeidsgruppen skal foreslå: 
● Driftsform som vil være bærekraftig utover strategiplanperiode 2015-17. 

Arbeidsgruppens innfallsvinkel 
Arbeidsgruppen har med den tilgjengelige tiden konsentrert diskusjonen omkring noen sentrale områder i mandatet, områder som 
erfaringsmessig også er de mest kontroversielle. Dette innebærer at spesielt kirurgi er diskutert grundig da arbeidsgruppens vurdering er 
at dette området er sentralt i arbeidet med å finne en bærekraftig driftsform for SSF utover strategiplanperioden 2015-17. Erfaringer fra 
andre sykehus har blitt brukt som inspirasjon i arbeidet. Arbeidsgruppens prioritering har medført at ikke alle områder i mandatet er like 
grundig gjennomgått. 

Hovedfokus i mandatet er å finne en bærekraftig løsning for SSF som ivaretar kvalitet og pasientsikkerhet. For en arbeidsgruppe som for en 
stor del er sammensatt av fagpersoner, har derfor faglig kvalitet, helhetlige pasientforløp og god tilgjengelighet naturlig nok stått sentralt. 
Arbeidsgruppen har også hatt samfunnsmessig og økonomisk bærekraft med i sine vurderinger, men dette har imidlertid ikke vært det 
primære utgangspunkt i diskusjonene. Arbeidsgruppen har valgt å konsentrere sine økonomiske betraktninger i kapittel 7.5 til gruppens 
anbefalte driftsmodell. 

Arbeidsgruppen har informert oppdragsgiver om sin prioritering og innfallsvinkel i arbeidet og har fått aksept for dette. 

 
Organisering 

Arbeidet vil kunne få konsekvenser utover SSF og arbeidsgruppen er derfor bredt sammensatt med representanter fra alle tre 
sykehuslokasjoner (SSF, SSK og SSA). 

Leder for arbeidsgruppen er Helge Torgersen fra Deloitte. Hein Enger Halvorsen fra Deloitte er prosjektstøtte i arbeidet. 

 

https://sshf.no/om-oss/nyheter/ber-om-innspill-til-fremtidig-akuttilbud
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Ellers består arbeidsgruppen av følgende representanter: 

Klinikk Navn Tittel Avdeling Lokasjon  

Medisinsk klinikk Ole Rysstad Avdelingsleder Medisinsk avd. SSK 

Medisinsk klinikk Annette Echricht Solinski/ 
Jens Pallenschat 

Avdelingsleder Overlege Medisinsk avd. SSF 

Medisinsk klinikk Anne K. Tønnessen Solvang Overlege Medisinsk avd. SSF 

Medisinsk klinikk Arnstein Tveiten Overlege Nevrologisk avd.   

Kirurgisk klinikk Katrin Jahnke Avdelingsleder Anestesiavd./føde-
barsel 

SSF 

Kirurgisk klinikk Randi Andersen Avdelingsleder Kvinneklinikken SSK 

Kirurgisk klinikk Paal Arnesen Avdelingsleder Ortopedisk avdeling SSA 

Kirurgisk klinikk Øystein Hjalmar Berg Avdelingsleder Ortopedisk avdeling SSK 

Kirurgisk klinikk Marcus Gurgen Avdelingsleder Kir. Avdeling/ortopedi SSF 

Kirurgisk klinikk Alf Ole Tysland Avdelingsleder Kir. Avdeling SSK 

Kirurgisk klinikk Paula Axelsen Avdelingsleder Kir. Avdeling/Kir. 
senger 

SSA 

Kirurgisk klinikk Kåre Løvstakken Overlege Anestesiavd. SSK 

Kirurgisk klinikk Grete Kruger Erdvik Avdelingsleder Anestesiavd. SSK 

Kirurgisk klinikk Christian Stremme Faglig ansvarlig for 
anestesi SSF 

Anestesiavd. SSF 

KPH Britt Randi Skoglund Galdal Enhetsleder DPS Lister, døgnpost SSF 

KPH Anne Marie Sand Bakken Enhetsleder/psykolog ABUP 
Lister, 
poliklinikk 

SSF 

Med. Serviceklin. Venke Njølstad Avdelingsleder Med. service og 
radiologi 

SSF 

Med. Serviceklin. Tone Mikalsen Avdelingsleder Radiologi SSK 

Med. Serviceklin. Inger Wenche Nilsen Avdelingsleder Radiologi SSA 

Med. Serviceklin. Brit Ingeborg Danielsen Avdelingsleder Medisinsk biokjemi SSK 

Org. avd Anne Grethe Vhile Personalsjef Personal og 
arbeidsmiljø 

  

Økonomiavd. Annlaug Øygarden Brekke Økonomisjef Økonomistab SSHF   
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Klinikk Navn Tittel Avdeling Lokasjon  

Brukerrepr. Åse Tønnessen-Sæbø       

Brukerrepr. Tom-Atle Steffensen       

Verneombud Michael Goepel     SSF 

Tillitsvalgt Kari Marie Løvland NSF, HTV SSF   SSF 

Tillitsvalgt Torunn 
Tjørnhom 
Abrahamsen 

HTV DNJ   SSF 

Tillitsvalgt Jens Siemsglüss DNLF   SSF 

Tillitsvalgt Bente Liv Hagen NSF, HTV SSA   SSA 

Kommunerepr. Inger Marethe Egeland 
(vara Elisabeth Urstad) 

Flekkefjord/ Lister     

Kommunerepr. Harry Svendsen Arendal/ Østre Agder     

 
3.2 Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord 
 
Prosjektgruppens arbeidsoppgaver 
Prosjektgruppen fikk følgende oppgaver: 
 

● Utarbeide en oppdatert oversikt over innleggelser og aktivitet 24/7 
● Konkretisere hva som ligger i begrepene akuttfunksjoner, akuttkirurgi og traumemottak og sikre felles forståelse av begrep og 

innhold internt og eksternt 
● Angående kirurgi skal gruppen beskrive 

○ hvilke elektive og akutte kirurgiske inngrep som skal gjøres ved SSF 
○ fremtidig vaktordning innenfor kirurgi samt definere vurderingskompetanse 
○ grenseoppgangene innenfor det enkelte fagområde 

● Angående traumemottak og traumebehandling skal gruppen 
○ Definere hvilke rolle skal SSF og ut fra den rollen beskrive behovet for fremtidig kompetanse herunder tverrfaglig 

kompetanse, vurderingskompetanse og vaktkompetanse  
○ samarbeidsrelasjoner opp mot andre lokasjoner i SSHF 

● Beskrive sammenhengene mellom akuttkirurgi og traumemottak samt følgekonsekvensene av en evt. endring av tilbudet 
○ Beskrive øvrige akuttfunksjoner i Flekkefjord, eks på dette er akutte tilstander innen hjertemedisin, slagbehandling, 

kreftbehandling, og nyresykdom 
○ Prehospitale tjenester og fremtidige akuttfunksjoner 

● Gjøre økonomiske og kompetanse- og personellmessige vurderinger/analyser av endringene 
 
Premisser for organisering av akuttfunksjoner 
Det ligger flere overordnede prinsipper til grunn for vurderinger av organisering av akuttfunksjoner ved SSF.  

● Pasienten skal oppleve et likt tilbud med samme kvalitet for samme type lidelse 
● Pasienten skal ikke oppleve forskjellig ventetid på samme prosedyrer 
● Foretaket skal redusere variasjon av forbruk på helsetjenestene 
● Det skal gi god ressursutnyttelse og understøtte faglig samarbeid på tvers av lokasjonene. 

  
Flekkefjord skal fortsatt opprettholde og videreutvikle akutt diagnostikk og behandling av pasienter med hjerneslag og hjertesykdom. SSF 
skal følge opp igangsatt dialysebehandling og medisinsk kreftbehandling og symptomlindring. Dette skjer i nært samarbeid med aktuelle 
enheter i SSHF. 
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Flekkefjord skal opprettholde status som fødeavdeling i tråd med retningslinjene i Fødeveilederen, «Et trygt fødetilbud». Risikofødende 
kvinner vil bli selektert og overført til Kvinneklinikken i Kristiansand, som har døgnkontinuerlig tilstedeværelse av behandlingsteam rundt 
den fødende. 
  
Anbefalinger og vedtak fra avklaringsarbeidet om akuttfunksjoner skal innarbeides i revidert utviklingsplan for Sørlandet sykehus HF. 
Arbeidet gjennomføres i tråd med Nasjonal veileder for arbeid med utviklingsplaner (HSØ styresak 056-16), hvor det vil gjennomføre en 
åpen involverende og forutsigbar prosess. Videre ligger nasjonale retningslinjer og regionale strategier og føringer til grunn for arbeidet. 
Dette inkluderer blant annet plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst (HSØ styresak 075-2012), Strategi for pasientsikkerhet og kvalitet 
(HSØ styresak 093-2013), fødeveilederen og Nasjonal traumeplan. 
  
Arbeidet skal også bygge på øvrige relevante dokumenter, vedtak, utredninger, planverk og veiledere samt arbeid i foretaket som allerede 
er gjort. Dette gjelder blant annet.: 

● Adm. direktørs beslutning den 27.3.2015 om at det ikke lenger skulle utføres større, akutte kompliserte bukoperasjoner ved SSF. 
Det utføres mindre akutte og planlagte operasjoner i buken som blindtarm- og galleoperasjoner 

● ROS-analyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse som ble gjennomført, av PwC, i forbindelse med arbeidet med 
Utviklingsplan 2030 i 2014 og 2015. Analysen ble bestilt og gjennomført som et likeverdig samarbeid mellom SSHF og 
kommunene 

● Anbefalingene fra «SSFs funksjoner i SSHF – bærekraftig driftsform for fremtiden (2015)». «Flekkefjord skal ha akuttfunksjon i 
indremedisin, anestesilege i døgnkontinuerlig vakt, et utvalg av dagkirurgi og polikliniske tjenester, samt et godt utbygd 
diagnostisk apparat innenfor laboratoriemedisin og radiologi. Fødetilbudet skal videreføres.» 

● Arbeidet må ses i sammenheng med mandat for kirurgisk virksomhet i SSHF 
● Erfaringene fra «operasjonsprosjektet» i Arendal fra 2015 
● Erfaringene fra «Rett drift - rett i drift» som gjennomføres i Flekkefjord i 2016 tas med i det videre arbeidet. «Rett drift – rett i 

drift» er en satsning for å løse de organisatoriske utfordringene og drifte bærekraftig 
○ Få dag til dag kontroll over drivere av inntekter og kostnader 
○ Øke driftskompetanse 
○ Styrke eierskap til forbedring blant ansatte 

 
Organisering 
Styringsgruppe 

● Ledergruppen 
● Brukerrepresentant Monica H. Nilsen fra Kvinesdal 
● 2 representanter som utpekes av Listerrådet 
● Ordfører Kvinesdal Per Sverre Kvinlog, Ordfører Hægbostad Margrethe Handeland, 1 representant fra vertskommunen 

Flekkefjord – ordfører Jan Sigbjørnsen 
● 1 representant fra Lund/Sokndal Olav Hafstad 
● 2 Foretakstillitsvalgt: NSF Bjørg Synøve Nikolaisen, DNLF Hans Thorwild Thomassen 

  
Prosjektgruppen: 

● Klinikkdirektør somatikk Flekkefjord Annette Solinski (leder) 
● Konsulent i endringsledelse, Elisabeth Knutsen (sekretær) 
● Medisinskfaglig rådgiver for klinikkdirektør, Jens Pallenschat 
● Konstituert Avdelingssjef Kirurgi SSF, Ingeborg Rønning Eikeland 
● Ortopedkirurg SSF, Thore Hinderaker 
● Kirurg SSF Wolfgang Baum 
● Overlege kirurgisk avd. SSK og leder traumemottak SSK Merete Akselsen 
● Avdelingsleder ortopedi SSK, Øystein Bergh 
● Avdelingssjef SSA kirurgiske fag Jeanne Mette Goderstad 
● Klinikkdirektør PTSS, Helge Abrahamsen 
● Leder av helsenettverket Lister Inger Marethe Egeland 
● Kommunelege Flekkefjord Marianne Omland 
● Vertskommunens repr. i styringsgruppen ordfører Jan Sigbjørnsen (Observatør) 
● NSF klinikktillitsvalgt SSF Kari Marie Løvland 
● DNLF klinikktillitsvalgt SSF Jens Siemsgluss 
● HVO SSF Elin Ellila Osen 

  
Prosjektgruppen må involvere økonomiavdelingen i arbeidet for å sikre at datagrunnlaget benyttes på en hensiktsmessig og god måte. 
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Arbeidsutvalg 
● Klinikkdirektør somatikk Flekkefjord Annette Solinski (leder) 
● Konsulent i endringsledelse, Elisabeth Knutsen  
● Medisinskfaglig rådgiver SSF, Jens Pallenschat 
● Fagdirektør Per Engstrand 
● Organisasjonsdirektør Nina Føreland 

  
Referansegrupper: 

● Ledere i somatikk og MSK Flekkefjord 
● Klinikkmøte somatikk Kristiansand og Arendal 
● Klinikkmøte MSK 
● HAMU 
● AMU Flekkefjord 
● Brukerutvalg 
● Tillitsvalgte og vernetjenesten 
● Lokale politikere, aksjonskomiteen, rådmenn/kommunalsjefer  

  
Sekretariatfunksjon ivaretas av rådgiver v/klinikkstab Flekkefjord. er prosjekteier og klinikkdirektør somatikk Flekkefjord leder arbeidet. 
  
Prosjektleder må sikre en felles forståelse av oppgaven/mandatet for styringsgruppen, prosjektgruppe samt referansegruppene. 
  
Prosjektgruppen sammensettes på tvers av lokasjonene. Prosjektgruppen vil etablere undergrupper slik de finner det hensiktsmessig. Det 
oppnevnes et arbeidsutvalg som skal forberede sakene til prosjektgruppen. Klinikkdirektør, fagdirektør, organisasjonsdirektør og 
med.faglig rådgiver ved Flekkefjord utgjør gruppens arbeidsutvalg. Org.direktøren bistår prosjektleder med nødvendig prosesstøtte og 
fagdirektøren skal bidra med nødvendige avklaringer underveis i arbeidet. 
  
Det skal legges til rette for åpne og involverende prosesser i tråd med SSHF sin prosessveileder samt veilederen for utarbeidelse av 
utviklingsplaner. Det må sikres tilstrekkelig involvering av de ulike fagmiljøene på tvers av lokasjonene, øvrige klinikker, TV/VO, 
brukerdeltakelse. Prosjektgruppen må sikre at nødvendige samarbeidspartnere involveres i arbeidet. 
  
Sammensetting av prosjektgruppe må avklares nærmere i dialog med eksterne interessenter. 
  
Det bør vurderes å etablere en egen referansegruppe i Listerregionen som er sammensatt av ordfører, rådmann og kommunalsjef i 
Flekkefjord kommune, leder for utvalg helse, oppvekst og kultur, Lister helsenettverk og aksjonskomiteen. 
  
Organisasjonsdirektøren bidrar til å sikre tilstrekkelig involvering av klinikkmøter, dialogmøte med tillitsvalgte/vernetjenesten, 
brukerutvalg samt orienteringer til samarbeidsorgan med kommunene på Agder (OSS). 
  
Det skal utarbeides interessentkart og kommunikasjonsplan. Det skal bidra til å sikre tilstrekkelig forankring og involvering av interne og 
eksterne aktører. 
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Revidert fremdriftsplan 
 

Mnd. Tema 

Mai Møte med eksterne interessenter (26.5) 

Juni Foretaksmøte mellom HSØ og SSHF (8.6.16) 

Juli Planleggingsfase 
Organisering og oppstart av arbeidet. 
Utarbeide mandat, interessentanalyse og kommunikasjonsplan 

Aug Gjennomgang av utkast til mandat, sammensetting og organisering av arbeidet 
Ledermøte (22.8), AU-OSS (14.9), eksterne aktører (30.8), TV 
Dialogmøte med HSØ om videre arbeid med SSF og U2030 (24.8) 

Sept Oppnevnelse av representanter til arbeidet   

Nov 16 Prosjektgruppemøte 1: 1. november 
Mandat, Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
Overordnede strategier og føringer, tidligere utarbeidet rapport fra 2015, etc. 

Nov 16 Prosjektgruppemøte 2:15.november 
Beskrive alternativer og kriterier for valg av løsning 

Des 16 Prosjektgruppemøte 3/heldagsworkshop (Agenda for planlagt møte 3 og 4 sammenslått til en heldags 
workshop i stede for to separate møter): 8.desember 
Spesielle vurderinger ved endring i ØH-tilbud 
Diskusjon om modeller innenfor kirurgi/ortopedi 

Jan 17 Prosjektgruppemøte 4: 2.1.17 
Gjennomgang og spesifisering av modeller, oppsummering og anbefaling til høring 

Jan 17 ROS-analyse: 4.1.17 

Jan Avtale om ekstern kvalitetssikring -dokumentgjennomgang 
Høring og dialog kommuner og RHF 

Febr Adm.dir innstilling og anbefaling 

Febr Styrebehandling SSHF 

 
Kommunikasjonsplan/interessentanalyse 
Bred involvering og helhetlig plan for kommunikasjon har ligget til grunn for arbeidet: 

● Kommunikasjonsplan utviklet for prosjektet 
● Prioritering av dialogmøter, ordinære møtekanaler og andre fora for dialog ansikt-til-ansikt for informasjon om arbeidet 
● Åpenhet om alle dokumenter i arbeidet, som legges på egen prosjektside på intranett og i dokumentarkivet (Public 360) 
● Nyhetsbrev til alle interessenter 
● Benytter media som kanal til å nå ut med informasjon 
● Klinikkdirektørene har hatt ansvar for forankring i egen klinikk. 

Det har blitt produsert flere nyhetsbrev og pressemeldinger i løpet av prosjektperioden. Det har vært utarbeidet en møtekalender som har 
blitt oppdatert underveis for å sikre fremdrift og involvering. 
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Gjennomføring av arbeidet 
Veileder for utviklingsplan er lagt til grunn for gjennomføring av arbeidet. Det er tilstrebet å ha en åpen, involverende og forutsigbar 
prosess samt at det gjøres en risiko- og mulighetsanalyse. 

Brukere, tillitsvalgte og kommunene i Lister deltok i utarbeidelsen av mandat og organisering av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF ble også 
involvert i den prosessen. 

Det har vært gjennomført 4 møter i prosjektgruppen, 3 i styringsgruppen og 2 i arbeidsvalget. Møtene har vært gjennomført på 
videokonferanse for å sikre best mulig deltakelse. I tillegg har prosjektleder har jevnlig dialog med politiske miljø og rådmenn i 
Listerregionen. Det gjennomført 1 møte med Sørlandsbenken, og det er planlagt et nytt møte i januar 2017. Styret i Sørlandet sykehus har 
blitt oppdatert i prosessens forløp og det har vært avholdt 2 dialogmøter med Helse Sør Øst i prosjektperioden. 

Prosjektarbeidet har vært fundamentert i en arbeidsform og struktur som har sikret en åpen og ryddig prosess. Det har vært ført oppgave 
og beslutningslogger i alle prosjektmøter for å sikre kontroll av fremdrift, tett samarbeid mellom klinikkdirektør SSF og 
kommunikasjonsenheten ved SSHF i forhold til nyhetsbrev og pressemeldinger samt tett dialog med politikere, tillitsvalgte og 
aksjonskomite. 
  
Prosjektgruppen har i sitt arbeid forespurt en rekke instanser og interessenter for å få tilgjengeliggjort aktuelt faktaunderlag for sine 
vurderinger. Dette omhandler økonomiske, operasjonelle og personellmessige underlag, samt annet relevant dokumentasjon. 
Samtlige beslutningskriterier har av prosjektgruppen blitt vurdert opp mot dette underlaget. 
  
Det er gjennomført ROS-analyse med deltakerne sammensatt av fagfolk fra alle lokasjoner i SSHF, tillitsvalgte, verneombud, 
brukerrepresentanter og kommunerepresentanter. Arbeidet ble fasilitert av eksterne aktører. På grunn av tidspress var det ikke mulig å 
gjennomføre mulighetsanalyse. 
 
 
4. Detaljert oversikt over dagens pasienttilbud ved SSF 
Laboratorie- og billeddiagnostisk tilbud 
Det er egen blodbank på SSF. Blodplater må bestilles fra SSK ved behov. 

SSF har ikke lokal vaktordning for radiolog. CT med kontrast utføres 24/7 (Når radiolog ikke er til stede har bakvakten på medisinsk 
avdeling ansvar) og etter vanlig arbeidstid kan bildene tolkes av radiolog på SSK eller SSA via teleradiologi. Akutte ultralydundersøkelser 
utenom vanlig arbeidstid utføres av klinikerne. 

SSF har ikke protokoll for traume CT av barn. 

Laboratoriet har tilstedeværelse av bioingeniør 24/7. 
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Medisinsk avdeling 
Medisinsk avdelinger tar imot alle pasienter med akutte indremedisinske tilstander og har 24 senger. 
  
Barn (opp til 18 år) sendes direkte til barneavdelingen ved SSK. Barn med akutte sykdommer som krever umiddelbar behandling 
stabiliseres ved SSF før de videresendes til barneavdelingen. I spesielle tilfeller kan barn behandles ved SSF etter konferanse med barnelege 
ved SSK. 

Det utføres trombolyse (behandling som løser opp blodpropp) ved hjerneslag, dette i tett samarbeid med nevrolog på SSK. Her brukes 
videokonferanse (”teleslagløsning”). SSF har slagavdeling som utfører både akuttbehandling og rehabilitering. Pasienter med hjerneslag 
som trenger trombektomi (”fisking av blodpropp”) sendes til Stavanger Universitetssykehus (SUS). Pasienter med hjerneblødning som 
trenger et nevrokirurgisk inngrep sendes videre til Oslo Universitetssykehus. 
  
Pasienter med akutt hjerteinfarkt kan få trombolyse. Ved behov for umiddelbar kateterblokking sendes pasienten videre til SUS (grunnet 
kortere transporttid), ellers til SSA. 

SSF har 4 medisinske overvåkningsplasser. Her utføres blant annet non-invasiv respiratorbehandling (pustehjelp). ”Tunge” 
intensivpasienter med behov for lengre respiratorbehandling eller akutt dialyse sendes videre til SSK (eller SUS for pasienter fra Rogaland) 
etter stabilisering. 

Medisinsk avdeling SSF driver utstrakt virksomhet innen cellegift- og lindrende behandling, dette i tett samarbeid med senter for 
kreftbehandling ved SSK. Kreftpasienter er en gruppe som hyppig får medisinske komplikasjoner. Disse blir håndtert av det medisinske 
vaktteamet 24/7. 

Pasienter med både medisinske og akutte psykiatriske problemer (for eksempel selvmordsforsøk) kan få tilsyn av akuttpsykiatrisk team 
lokalt innenfor vanlig arbeidstid. Ellers brukes teamet på SSK. 

  
Vaktordning medisinsk avdeling (9 delt vakt). 

   Aktiv tid 
hverdager 

Hjemmevakt 
hverdager 

Aktiv tid 
lørdager 

Hjemmevakt 
lørdager 

Aktiv tid 
søndager 

Hjemmevakt 
søndager 

LIS-lege 16.00-17.00 
18.00-22.00 
07.45-08.00 

17.00-18.00 
22.00-07.45 

08.30-13.30 
19.00-22.00 

08.00-08.30 
13.30-19.00 
22.00-08.00 

09.00-13.00 
19.00-22.00 

08.00-09.00 
13.00-19.00 
22.00-07.45 

Over- lege   16.00-08.00 08.30-12.00 12.00-08.00   08.00-08.00 

  
LIS leger inngår i vaktsystemet som bakvakt. Spesialist i indremedisin har tertiærvakt. 
SSF har ingen fast vaktordning for akutte endoskopiundersøkelser. De fleste overlegene har imidlertid kompetanse innen endoskopi slik at 
enkle akuttundersøkelser gjøres 24/7 (for eksempel fjerning av fastsittende matbiter i spiserøret, blødende magesår). Ved kompliserte 
tilfeller som ikke kan vente til neste virkedag sendes pasienten til SSK, SSA eller SUS. 

Traumetilbud 
SSF følger og oppfyller kompetansekrav i forhold til nasjonal traumeveileder, og gruppen har lagt til grunn at nasjonal traumeveileder i et 
fremtidsperspektiv  
Traumepasienter mottatt totalt 88 pasienter ved SSF 2016 pr 02.01.17. Disse er fordelt på 52 trafikkulykke, 9 sykkelulykker, 8 lavenergifall, 
5 motorsykkelulykker, 4 vold, 3 påkjørsel fotgjenger, 2 mopedulykke, 2 høyenergifall, 2 knivstikk, 1 brannskade og 1 fall av hest. 12 
pasienter var alvorlig skadet med NISS >15 (Scoingssystem for alvorlighetsgrad i traume) 
Av de 88 pasientene er 77 utskrevet fra SSF (27 fra akuttmottak, 36 fra intermediær, 14 fra kir.avd.) og 9 pasienter er overført til andre 
sykehus (1 Helse Bergen, 1 SUS, 3 OUS og 4 SSK). 2 pasienter døde på SSF. 
 
Kirurgisk og ortopedisk tilbud 
Kirurgisk fag SSF tilbyr tjenester innenfor et bredt behandlingsområde som inkluderer mange kirurgiske, ortopediske og gynekologiske 
inngrep. Disse skal SSF fortsatt kunne utføre uavhengig av modell. 
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Kirurgi 
 Tabellene under viser en oversikt over hvilke planlagte operasjoner som gjennomføres ved SSF. 

 Planlagt generell /Gastroenterologisk kirurgi ved SSF 

● Div. småkirurgi (fettkuler osv.) ● Rift i endetarmsåpningen 

● Brokkirurgi ● Fettforkle på magen 

● Hemorroider  ● Vannbrokk i pungen 

● Alle andre brokktyper (åpent) ● Trang forhud 

● Galleblærefjernelse (primært kikkhull) ● Lyskebrokk både åpen operasjon og 
kikkhull. 

● Anoproktologi - ulike lidelser i endetarm, 
bekkenbunn,ol. hæmorider 

● Fjernelser av Tumores i ansikt med 
rekonstruksjon (Samarbeid med ØNH-
avdelingen SSHF) 

  

Ø-hjelp generell/Gastroenterologisk kirurgi 

● Blindtarmbetennelse (kikkhull/ åpen)  ● Inneklemt brokk 

● Galleblærebetennelse ● Byller/Bløtvev 

● Trauma – stabiliserende behandling  

 
Ortopedi 
 Tabellen under viser hvilke operasjoner som utføres: 

Planlagt ortopedi  

● Hofteproteser ● Håndkirurgi 

● Kneproteser ● Alle frakturer på hånd 

● Skiveprolaps i ryggen ● Seneskader 

● Ankel-/fotkirurgi ● Nedsatt bevegelighet i ledd 

● Kikkhullsoperasjoner, kne, skuldre ● Avstivning - hånd 

● Tendinitter - senebetennelser ● Dupuytrens kontrakturer - krumming av fingre 

● Spinalstenose – ryggoperasjon ved forsnevret 
ryggkanal 

● Seneplastikk med forkorting, forlengelse eller 
erstatning 

● Osteotomier – kirurgiske innsnitt i ben for 
eksempel v feilstillinger 

● Operasjoner i forbindelse med kontrakturer (nedsatt 
bevegelighet (for eksempel v brannskadestatus) 

● Hammertå, spastisk fot, avstiving av ledd, 
nerveknuter 

● Falske ledd, sekundærinngrep (lukasjoner - ledd som 
forskyves i forhold til hverandre), strekkseneskader 

● Fjerne av materiale/ implantat som er satt inn i 
forbindelse med tidligere operasjoner. 
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Ø-Hjelp Ortopedi 

● Brudd generelt ● Overarmsbrudd 

● Håndleddsbrudd ● Håndbrudd 

● Lårhalsbrudd ● Lårbenskaftbrudd 

● Skade/ brudd i kneskålen ● Brudd i skinnbenet 

● Ankelbrudd ● Brudd i foten 

● Seneskader ● Leggbensbrudd 

● Lårbensbrudd ● Brudd i fingre 

● Annet bløtvev, amputasjoner ● Brudd i lbuen 

  
 Dagens vaktordninger for kirurger: 
 Det er i dag en felles vaktordning mellom kirurgi/ortopedi. Det er en 4 delt vakt for overleger. Kir.avd. har ikke leger i spesialisering. 

   Aktiv tid 
hverdager 

Hjemmevakt 
hverdager 

Aktiv tid 
lørdager 

Hjemmevakt 
lørdager 

Aktiv tid 
søndager 

Hjemmevakt 
søndager 

Over- lege 15.30-16.00 
20.00-21.00 

16.00-20.00 
21.00-08.00 

08.00-12.00 
17.00-18.00 

12.00-17.00 
18.00-08.00 

10.00-12.00 
17.00-18.00 

08.00-10.00 
12.00-17.00 
18.00-08.00 

  
Føde og gynekologisk tilbud 
Fødetilbudet – jf. mandat og nasjonal fødeveileder 

Gynekologi 

● Abdominal hysterektomi ● Sectio 

● Sterilisering ● Adnektomi laparoskopisk / abdominal 

● Konisering ● Tvt og tvt-o 

● Fremre og bakre plastikk vaginal ● Laparoskopisk supracervikal hysterektomi 

● Hysteroskopi diagnostisk og / eller operativt ● Nettoperasjoner, fremre og bakre med nett vaginal 

● Vaginal hysterektomi klassisk eller laparoskopisk 
assistert 

 

  
Dagens vaktordninger for gynekologer (4-delt vakt). 

  Aktiv tid 
hverdager 

Hjemmevakt 
hverdager 

Aktiv tid 
lørdager 

Hjemmevakt 
lørdager 

Aktiv tid 
søndager 

Hjemmevakt 
søndager 

Over- lege 15.00-16.00 
20.00-21.00 

16.00-20.00 
21.00-08.00   08.00-08.00   08.00-08.00 
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Dagens vaktordning for anestesileger (4-delt vakt). 

  Aktiv tid 
hverdager 

Hjemmevakt 
hverdager 

Aktiv tid 
lørdager 

Hjemmevakt 
lørdager 

Aktiv tid 
søndager 

Hjemmevakt 
søndager 

Over- lege 15.15-16.00 
20.00-21.00 

16.00-20.00 
21.00-07.45 

10.00-12.00 
20.00-21.00 

08.00-10.00 
12.00-20.00 
21.00-08.00 

10.00-12.00 
20.00-21.00 

08.00-10.00 
12.00-20.00 
21.00-08.00 

  
 
5. Nasjonal traumeplan - kriteriene for alarmering av traumeteam 
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Saker som ble behandlet 
 
012-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. januar 2017 

Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 

Vedtak 

1. Protokoll fra styremøte 26. januar 2017 godkjennes. 

Enstemmig 

013-2017 Akuttfunksjoner i Flekkefjord 

Arild Sundt-Hansen fra Metier presenterte kvalitetssikringen av prosessen og 
saksframlegget. 

Administrerende direktør Jan-Roger Olsen og fagdirektør Per Engstrand la fram 
saken for styret. 

Administrerende direktørs forslag til vedtak 

1. SSF videreføres som akuttsykehus. 

2. SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesi i døgnvakt, 
planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og 
stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Dette kan skje 
ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet. 

3. SSF skal ha mottak og behandling av pasienter med hjerneslag, 
gynekologi, fødeavdeling med beredskap for keisersnitt, 
laboratorier og radiologi. 

4. SSF skal ta imot planlagte og alle øyeblikkelig hjelpspasienter 
innen ortopedi. 

5. SSF skal utføre planlagte dagkirurgiske inngrep som ikke 
trenger overvåkning lenger enn til kl. 1800 på hverdager. 

6. Alle kirurgiske øyeblikkelig hjelpspasienter henvises til 
Kristiansand. Pasientene sendes direkte til Kristiansand eller 
Stavanger dersom de ikke kan håndteres av legevakten. 

7. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm (medisinsk 
index AMK) sendes Kristiansand eller Stavanger avhengig av 
hva som er nærmest, eller Oslo universitetssykehus avhengig av 
alvorlighetsgrad. 

8. Pasienter som er utsatt for en akutt hendelse skal vurderes 
eventuelt  stabiliseres og håndteres av aktuelt personale på vakt 
(anestesileger, medisinske leger, ortopeder, gynekologer, 
anestesi- og akuttmottakssykepleiere). 

9. Ny spesialiststruktur for leger trer i kraft 1. mars 2017. SSHF 
må utarbeide en plan hvor det legges til rette for gjensidig 
rotasjon mellom SSF og SSK/SSA og KPH som sikrer at LIS1 
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(nåværende turnusleger) ved SSF får godkjent alle 
læringsmålene. 

10. Et vurderings- og stabiliseringsteam etableres og dette 
rekrutteres også fra dagens traumeteam. Nødvendig 
kompetanse skal videreføres og utvikles. 

11. Mulighetsbilde som er beskrevet innarbeides i arbeidet med 
oppdatering av utviklingsplan 2030 og strategiplan 2018-2020. 

 

Behandling i møtet 

Tone Midttun fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. SSF videreføres og videreutvikles som akuttsykehus etter 
modell B. 

2. Støtter punkt 4 i innstillingen fra administrerende direktør. 

Det ble votert over forslaget som fikk 2 stemmer og falt. 

Susanne M Sørensen Hernes foreslo at saken utsettes. 

Forslaget fikk ikke støtte i møtet. 

Styreleder fremmet forslag til vedtak som ble bearbeidet og supplert i møtet. Det ble 
votert over hvert enkelt punkt. Voteringen ga følgende resultat: 

1. SSF videreføres som akuttsykehus. Sykehuset skal utvikles gjennom at samlet 
aktivitet økes og kompetanse styrkes innen de områdene som sykehuset skal 
utføre. Det betyr blant annet styrking av medisinsk kompetanse, bedre veiledning 
av personale under utdanning og at pasientene skal møte god kompetanse tidligst 
mulig i mottak. 

7 stemmer for og 1 mot 

2. SSF skal ha: akuttfunksjon i indremedisin, akutt ortopedi og anestesi i døgnvakt, 
planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering 
av akutte hendelser.  

6 stemmer for og 2 mot 

3. SSF skal videre ha: mottak og behandling av pasienter med hjerneslag, 
gynekologi, fødeavdeling med beredskap for keisersnitt, laboratorier og radiologi. 

Enstemmig 

4. Alle øyeblikkelig hjelp pasienter som trenger gastrokirurgisk vurdering henvises 
til Kristiansand.  

6 stemmer for og 2 mot 

5. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm sendes Kristiansand eller 
Stavanger universitetssykehus avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo 
universitetssykehus avhengig av alvorlighetsgrad. 
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6 stemmer for og 2 mot 

6. Styret registrerer at det i den eksterne kvalitetssikringen av høringsrapporten 
påpekes svakheter i prosessen, også knyttet til risiko- og mulighetsanalysen. 
Styret pålegger administrerende direktør i det videre arbeid med 
operasjonalisering av ny driftsmodell og videreutvikling av SSF, inkludert sikring 
av nødvendig kompetanse, å gjennomføre nødvendige risiko- og 
mulighetsanalyser for å sikre forsvarlighet i prosessene og nødvendige tiltak for å 
redusere risiko. Arbeidet må sees i sammenheng med, og innarbeides i, 
oppdatering av Utviklingsplan 2035 og utføres i tråd med «Veileder for arbeidet 
med utviklingsplaner».  

Styret vil følge utviklingen av aktivitet og kvalitet nøye gjennom regelmessige 
rapporteringer. 

Enstemmig 

7. Styrets tilslutning til ny driftsmodell for SSF er betinget av at modellen er i 
samsvar med kravene i Nasjonal helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet 
med utviklingsplaner. Styret oversender vedtak og saksdokumenter til Helse Sør-
Øst RHF og ber om at det avklares at endringene er i samsvar med Nasjonal 
helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 

Enstemmig 

8. Styret pålegger administrerende direktør å sikre sterk involvering og gode 
prosesser i den omstillingen som skal gjennomføres ved SSF, og bruke nødvendig 
tid til implementeringen. Det forutsettes at HSØs 12 prinsipper for medvirkning 
ved omstilling og lokal omstillingsveileder følges. 

Enstemmig 

 

Stemmeforklaring fra Susanne M Sørensen Hernes og Hans Thorwild Thomassen 

Til punkt 1 i vedtaket: Det forutsettes at utdanningsløpet til LIS1-3 sikres ved 
SSF i samarbeid med SSA/SSK. 

Stemmeforklaring fra Susanne M Sørensen Hernes 

Til punkt 5 i vedtaket: SSF hadde 88 traumealarmer i fjor som ble møtt av 
traumeteam og behandlet etter gjeldende nasjonale retningslinjer uten avvik. 
50 % av norske traumesykehus har mindre enn 100 traumealarmer per år 
(Jf. Traumeplan 2016). Reisetiden øker betraktelig ved at traumepasienten 
må flyttes til SSK/SUS noe som øker risikoen for dødsfall under transport og 
reduserer tilbudet til befolkningen vest i Vest-Agder. 

Til punkt 6 i vedtaket: Prosessen er ikke gjennomført etter “Veileder for 
arbeid med utviklingsplan” og burde ha vært sendt tilbake til 
administrasjonen uten vedtak i dag.  
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Vedtak 

1. SSF videreføres som akuttsykehus. Sykehuset skal utvikles gjennom at samlet 
aktivitet økes og kompetanse styrkes innen de områdene som sykehuset skal 
utføre. Det betyr blant annet styrking av medisinsk kompetanse, bedre veiledning 
av personale under utdanning og at pasientene skal møte god kompetanse tidligst 
mulig i mottak. 

2. SSF skal ha: akuttfunksjon i indremedisin, akutt ortopedi og anestesi i døgnvakt, 
planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering 
av akutte hendelser.  

3. SSF skal videre ha: mottak og behandling av pasienter med hjerneslag, 
gynekologi, fødeavdeling med beredskap for keisersnitt, laboratorier og radiologi. 

4. Alle øyeblikkelig hjelp pasienter som trenger gastrokirurgisk vurdering henvises 
til Kristiansand.  

5. Alle pasienter / hendelser som utløser traumealarm sendes Kristiansand eller 
Stavanger universitetssykehus avhengig av hva som er nærmest, eller Oslo 
universitetssykehus avhengig av alvorlighetsgrad. 

6. Styret registrerer at det i den eksterne kvalitetssikringen av høringsrapporten 
påpekes svakheter i prosessen, også knyttet til risiko- og mulighetsanalysen. 
Styret pålegger administrerende direktør i det videre arbeid med 
operasjonalisering av ny driftsmodell og videreutvikling av SSF, inkludert sikring 
av nødvendig kompetanse, å gjennomføre nødvendige risiko- og 
mulighetsanalyser for å sikre forsvarlighet i prosessene og nødvendige tiltak for å 
redusere risiko. Arbeidet må sees i sammenheng med, og innarbeides i, 
oppdatering av Utviklingsplan 2035 og utføres i tråd med «Veileder for arbeidet 
med utviklingsplaner».  

Styret vil følge utviklingen av aktivitet og kvalitet nøye gjennom regelmessige 
rapporteringer. 

7. Styrets tilslutning til ny driftsmodell for SSF er betinget av at modellen er i 
samsvar med kravene i Nasjonal helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet 
med utviklingsplaner. Styret oversender vedtak og saksdokumenter til Helse Sør-
Øst RHF og ber om at det avklares at endringene er i samsvar med Nasjonal 
helse- og sykehusplan og Veileder for arbeidet med utviklingsplaner. 

8. Styret pålegger administrerende direktør å sikre sterk involvering og gode 
prosesser i den omstillingen som skal gjennomføres ved SSF, og bruke nødvendig 
tid til implementeringen. Det forutsettes at HSØs 12 prinsipper for medvirkning 
ved omstilling og lokal omstillingsveileder følges. 

014-2017 Orientering ved administrerende direktør 

Ingen saker.  
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015-2017 Virksomhetsrapport januar 2017 

Virksomhetsrapporten inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, 
økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk.  

Økonomisk resultat i januar justert for reduserte pensjonskostnader er 4,8 mill. kr, 
1,8 mill. kr svakere enn budsjett.  

Vedtak 

1. Styret tar virksomhetsrapport januar 2017 til etterretning. 

Enstemmig 

016-2017 Årlig melding 2016 

Årlig melding 2016 ble lagt fram for styret til behandling. 

Vedtak 

1. Styret vedtar Årlig melding 2016. 

2. Styret er tilfreds med at det økonomiske resultatet er på budsjett til tross 
for store utfordringer i de somatiske klinikkene. Styret gir honnør til alle 
medarbeidere og ledere for innsatsen gjennom 2016. 

Enstemmig 

017-2017 Høring - organisering og styring av spesialisthelsetjenesten 

Helseforetakene er invitert til å komme med høringsuttalelse til rapporten 
Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten som Kvinnslandsutvalget har 
levert.  

Vedtak 

1. Styret slutter seg til at dagens regionale helseforetak bør videreføres og at 
Helse Sør-Øst ikke bør deles. 

2. Dersom strukturen likevel skal endes, slutter styret seg til at et nasjonalt 
helseforetak er det beste alternativ til dagens regionale helseforetak. 

3. Styret mener at helseforetakene bør videreføres som egne rettssubjekter. 

4. Styret anbefaler at spørsmål om eierskap til sykehusbyggene og etablering av 
en overordnet husleieordning utredes videre. 

5. Styret anbefaler at det arbeides for bedre nasjonal samordning av det 
nasjonale strategiske IKT-arbeidet. 

Enstemmig 
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018-2017 Erklæring om lederes lønn 

Ifølge § 8a i vedtektene skal det utarbeides en årlig erklæring om ansettelsesvilkår 
for ledende ansatte i SSHF. Erklæringen tas inn som note i regnskapet for 2016. 

Vedtak 

1. Styret vedtar erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår. 
Enstemmig 

019-2017 Oppdrag og bestilling 2017 og protokoll foretaksmøte 15.02.2017 

Foretaksmøtet 15. februar 2017 gjorde Oppdrag og bestillings 2017 gjeldende for 
SSHF. Dokumentet tar utgangspunkt i krav og mål fra Helse- og 
omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2017 for Helse Sør-Øst RHF. I tillegg 
kommer mål og krav som Helse Sør-Øst RHF som eier pålegger SSHF. 

Foretaksmøtet vedtok også endringer i vedtektenes § 11 om låneopptak. 

Vedtak 

1. Styret tar protokollene fra foretaksmøtet 15.02.2017 til etterretning. 

2. Styret tar Oppdrag og bestilling 2017 for Sørlandet sykehus HF til 
etterretning. 

3. Styret vedtar målene i pkt 1.1 i saksframlegget. 

4. Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet 
styringsbudskap og mål gitt i Oppdrag og bestilling 2017. 

5. Styret holdes orientert om gjennomføring og status i den løpende 
rapporteringen, og i Årlig melding 2017. 

Enstemmig 

020-2017 Salg av eiendommen Solbergveien 12 

Vedtak 

1. Styret for Sørlandet sykehus HF anbefaler overfor foretaksmøtet å gi 
SSHF ved administrerende direktør fullmakt til å selge sin andel av 
eiendommen Solbergveien 12 i Kristiansand. 

2. Styret forutsetter at frigjorte midler anvendes i henhold til retningslinjer 
fra Helse Sør-Øst RHF. 

Enstemmig 
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021-2017 Orientering fra brukerutvalget 

Haakon Steen og Elin Lien deltok på møtet. Protokoll fra møtet 21.02.2017  og 
årsberetning 2016 var sendt ut. 

Vedtak 

1. Styret tar saken til orientering. 

 Enstemmig 

022-2017 Orientering ved styreleder 

Ingen saker. 
 

023-2016 Årsplan for styresaker 2017 

Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 

Vedtak 

1. Styremøtet i juni flyttes til onsdag 21. juni. 

2. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering. 

Enstemmig 

024-2016 Overdragelse av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF 

Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 

Vedtak 

1. Styret tar redegjørelsen om overdragelse av oppgaver og 
ressurser til Sykehusinnkjøp HF til etterretning og ber 
administrerende direktør gjennomføre 
virksomhetsoverdragelsen i tråd med saksfremlegg. 

Enstemmig 

 

Møtet ble hevet kl. 13.45. 
 
 
Andre dokumenter sendt til styret 

• 25.01.2017 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte 
• 06.02.2017 Referat fra Ungdomsrådet 
• Årsmelding fra Ungdomsrådet 
• Årsmelding fra Brukerutvalget 
• 22.02.2017 Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte 
• 22.02.2017 Protokoll fra HAMU 
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1.  Sammendrag 

Den 17.03.16 vedtok Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan. I foretaksmøte for 

Sørlandet sykehus HF 8. juni 2016 ble oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan, 

inklusive arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner, behandlet. Arbeidet med 

avklaring av akuttfunksjoner skal være gjennomført innen 1. april 2017. 

Adm.direktør nedsatte august-16 en prosjektgruppe som skulle konkretiser de samlede 

akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord.  

Gjennom en åpen og strukturert prosess har prosjektet evnet å involvere bredt. 

Samarbeid og diskusjonsklima har vært godt og preget av rom for ulike synspunkt, samt 

faktabaserte diskusjoner.  

Kvalitet og pasientsikkerhet har vært hovedfokus i arbeidet med å konkretisere samlede 

akuttfunksjoner i Flekkefjord. Prosjektgruppen har utarbeidet forslag til:  

 hvilke tilbud som skal videreføres   

 hva som skal videreutvikles  

 modeller for fremtidig organisering av det kirurgiske/ortopediske tilbudet.  

Gruppen utarbeidet fire alternative modeller for kirurgisk virksomhet. Etter en grundig 

gjennomgang av fakta og analyser har gruppen valgt ut to modeller for ROS analyse og 

høringsalternativer 

Modell A 
SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med beredskap for keisersnitt, 

anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, ø-hjelp dagtid beredskap for kirurgisk 

vurdering og stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Det kan skje ved å bruke 

ressurser i SSHF som helhet.   

Turnuslege er til stede 24/7, og ortoped i hjemmevakt fra kl.16-08 (mandag til og med 

fredag kl. 08.00). Ingen kirurg til stede etter kl. 1600 hverdager, ingen kirurg til stede i 

helgen 

Pasienter henvist for innleggelse: 

Prosjektgruppen er delt i synet på om pasienter til øyeblikkelig hjelp innleggelse skal tas 

i mot ved SSF etter kl. 16. 

Her skisseres tre muligheter: 

1. Alle Ø-hjelps pasienter henvises direkte til SSK døgnet rundt (24/7) 

2. Alle Ø-hjelps pasienter henvises videre til SSK etter kl. 16 hverdager samt hele 

helgen 

3. Turnuslege tar i mot og vurderer kirurgiske og ortopediske ø-hjelps pasienter 

som innlegges etter kl.16. Det skal konfereres med SSK og utnytte ressurser i 

helseforetaket som helhet, Videre håndtering avhenger av pasientens diagnose 

og behov for operasjon innlegges pasienten SSF, SSK eller SUS.  

Pasienter henvist til øyeblikkelig hjelp poliklinikk: 

Prosjektgruppen er delt i synet på om polikliniske ø-hjelps pasienter skal tas i mot i SSF 

etter kl. 16. 

Her skisseres to muligheter: 
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1. Turnuslege ivaretar skadepoliklinikk i samarbeid med ortoped på SSF, kl. 08-

16.  Etter kl. 16 og i helgene konfererer turnuslegen med ortoped på SSK  

2. Turnuslege ivaretar skadepoliklinikk i samarbeid med ortoped på SSF og 

ressurser i helseforetaket som helhet kl. 08-08 på hverdager. I helgene 

konfererer turnuslegen med ortoped på SSK, ev overføres pasienten til SSK/ 

SUS. 

Funksjon for stabilisering og transport.  

Modell B 
SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med beredskap for keisersnitt, 

anestesilege i døgnvakt og akuttkirurgi. 

Turnuslege er til stede 24/7. Dagens vaktordning for kirurgi videreføres. Nåværende 

ortopeder går ut av vakt, og erstattes av nye kirurger. Nåværende 4-delt vakt 

videreføres. Det etableres en vaktordning for ortopedi frem til kl.2000 ukedager. 

Kirurgisk vakt ivaretar ortopediske pasienter fra kl.2000-0800. Kirurgisk vakt håndterer 

alle kirurgiske og ortopediske pasienter til innleggelse og poliklinisk behandling i 

helgene.  

 

Modell A utelukker traumemottak mens alternativ B gir mulighet for å videreføre 

traumemottak. 

Prosjektgruppen er delt i synet hvilken av modellene skal anbefales til administrerende 

direktør. Det samme gjelder om traumemottak skal opprettes i nåværende form.  

Prosjektgruppens valgte modeller, ble presentert av prosjektleder i styringsgruppemøte 

03.01.17. Styringsgruppen gav sin tilslutning til at disse modellene sendes ut på høring. 

 

Det er utført ROS-analyse av modellene. Denne forelå ikke før prosjektgruppen leverte 

sin rapport.  

2. Bakgrunn 

2.1 Utviklingsplan 2030 ved Sørlandet sykehus 

Alle helseforetakene skal ha utviklingsplaner. En utviklingsplan viser hvordan et 

helseforetak vil utvikle sin virksomhet for å møte framtidig behov for helsetjenester. 

Den er en samlet plan som skal sørge for at underliggende planer støtter opp om et 

overordnet felles formål. En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for 

sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens 

utfordringer.  

 

Formålet er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye 

arbeidsformer og riktige bygg og utstyr.  

 

Styret i Sørlandet sykehus behandlet 05.02.15 en foreløpig utviklingsplan 2030, i 

påvente av nasjonal helse - og sykehusplan. Et mål i planperioden er å definere SSF sine 

fremtidige funksjoner og komme med et forslag til driftsform som vil være bærekraftig 

også utover nåværende planperiode. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede dette. 
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Arbeidsgruppen leverte 26.05.15 sluttrapport «SSFs funksjoner i SSHF – bærekraftig 

driftsform for fremtiden» 

 

Helse Sør-Øst RHF har laget en veileder for utarbeidelse av utviklingsplaner for 

helseforetakene og gjennom foretaksmøter pålagt SSHF å legge denne til grunn for 

utarbeidelse av en utviklingsplan, jf. sak 6 i protokoll fra foretaksmøtet 08.06.2016. 

 

2.2  Nasjonal helse og sykehusplan  

Den 17.03.16 vedtok Stortinget Nasjonal helse og sykehusplan. I foretaksmøte for 

Sørlandet sykehus HF 8. juni 2016 ble oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan, 

inklusive arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner, behandlet. Arbeidet med 

avklaring av akuttfunksjoner skal være gjennomført innen 1. april 2017.  

 

Nasjonal helse - og sykehusplan 

NHP har definert ulike type sykehus: 

• Regionsykehuset er hovedsykehuset i helseregionen: Universitetssykehuset i 

Nord- Norge, St. Olavs Hospital, Haukeland universitetssjukehus og Oslo 

universitetssykehus 

• Stort akuttsykehus har et befolkningsgrunnlag på minst 60-80 000 innbyggere 

og et bredt tilbud innen akuttkirurgi og andre medisinske spesialiteter 

• Akuttsykehus skal minst ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i 

døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis 

bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-båt- og luftambulansetjenester 

og værforhold gjør det nødvendig 

• Sykehus uten akuttfunksjoner (elektive sykehus) 

 

 

Videre har Stortinget gjort følgende presiseringer:  

 

Akuttsykehus: 

• Skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, 

beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering av akutte 

hendelser Skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud når 

bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester 

og værforhold gjør det nødvendig 

• Vil ettersom lokale forhold tilsier det, ha ulik kompetanse og systemer for 

vurdering, stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Flere av sykehusene 

vil fortsatt måtte ha fullt akuttkirurgisk tilbud på grunn av lange avstander 

 

Samarbeid mellom helseforetak og kommuner om akuttmedisinske tjenester 

• Lokalisering og dimensjonering av legevakttjenesten og ambulansestasjoner må 

sikre befolkningen et helhetlig og forsvarlig akuttilbud. 

• Samarbeidsavtalene må konkretiseres slik at de kan fungere som et felles 

planleggingsverktøy. Dette innebærer også at det må være dialog mellom 

helseforetak og kommuner om eventuelle endringer i tilbudet. 

• Samarbeidsavtalene på dette området skal være en del av ordningen med 

tvisteutvalg opprettet i samband med samhandlingsreformen 
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2.3  Protokoll fra foretaksmøte mellom SSHF og HSØ 8. juni 
2016  

 

 

3. Mandat for arbeidet 

Prosjektgruppen har fått følgende mandat av adm. direktør for arbeidet 

  

3.1  Bakgrunn 

Styret i Sørlandet sykehus behandlet 05.02.15 en foreløpig utviklingsplan 2030, i 

påvente av nasjonal helse - og sykehusplan.  

 

Strategiplan 2015-2017 ble styrebehandlet 05.02.15. Et mål i planperioden er å definere 

SSF sine fremtidige funksjoner og komme med et forslag til driftsform som vil være 

bærekraftig også utover nåværende planperiode. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å 

utrede dette. Arbeidsgruppen leverte 26.05.15 sluttrapport «SSFs funksjoner i SSHF – 

bærekraftig driftsform for fremtiden» 

 

Den 17.03.16 vedtok Stortinget Nasjonal helse og sykehusplan. I foretaksmøte for 

Sørlandet sykehus HF 8. juni 2016 ble oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan, 

inklusive arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner, behandlet. Arbeidet med 

avklaring av akuttfunksjoner skal være gjennomført innen 1. april 2017.  

Anbefalinger og vedtak fra dette avklaringsarbeidet skal innarbeides i revidert 

utviklingsplan for Sørlandet sykehus HF. 

 

3.2  Premisser  

Et overordnet mål er at pasienten skal oppleve et likt tilbud med samme kvalitet for 

samme type lidelse, pasienten skal ikke oppleve forskjellig ventetid på samme 

prosedyrer, foretaket skal redusere variasjon av forbruk på helsetjenestene, det skal gi 

god ressursutnyttelse og understøtte faglig samarbeid på tvers av lokasjonene.  
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Utredningen skal beskrive alle akuttfunksjoner i Flekkefjord. Flekkefjord skal fortsatt 

opprettholde og videreutvikle akutt diagnostikk og behandling av pasienter med 

hjerneslag og hjertesykdom. SSF skal følge opp igangsatt dialysebehandling og 

medisinsk kreftbehandling og symptomlindring. Dette skjer i nært samarbeid med 

aktuelle enheter i SSHF. 

 

Flekkefjord skal opprettholde status som fødeavdeling i tråd med retningslinjene i 

Fødeveilederen, «Et trygt fødetilbud». Det handler om selektering og overføring av 

risikofødende til kvinneklinikken i Kristiansand, som har døgnkontinuerlig 

tilstedeværelse av behandlingsteam rundt den fødende. 

 

Alle helseforetakene skal ha en utviklingsplan. Anbefalinger og vedtak som resulterer 

fra dette avklaringsarbeidet skal innarbeides i revidert utviklingsplan for Sørlandet 

sykehus HF. Det er utarbeidet en nasjonal veileder for arbeid med utviklingsplaner 

(HSØ styresak 056-16). Målet med veilederen er å gjennomføre åpne, involverende og 

forutsigbar prosess. Adm. direktør legger veilederen til grunn i dette arbeidet. 

Videre skal nasjonale retningslinjer og regionale strategier og føringer ligge til grunn for 

arbeidet. Dette inkluderer blant annet plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst (HSØ 

styresak 075-2012), strategi for pasientsikkerhet og kvalitet (HSØ styresak 093-2013), 

fødeveilederen og nasjonal traumeplan. Den nasjonale traumeplanen er under revisjon 

og skal styrebehandles i Helse Sør-Øst ila høsten 2016. Den nye nasjonale traumeplanen 

skal legges til grunn for utredningen.  

 

Arbeidet skal også bygge på øvrige relevante dokumenter, vedtak, utredninger, planverk 

og veiledere samt arbeid i foretaket som allerede er gjort, bl.a.: 

• Adm. direktørs beslutning den 27.3.2015 om at det ikke lenger skulle utføres 

større, akutte kompliserte bukoperasjoner ved SSF. Det utføres mindre akutte og 

planlagte operasjoner i buken som blindtarm- og galleoperasjoner. 

• ROS-analyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse som ble gjennomført, av 

PwC, i forbindelse med arbeidet med Utviklingsplan 2030 i 2014 og 2015. 

Analysen ble bestilt og gjennomført som et likeverdig samarbeid mellom SSHF 

og kommunene. 

• Anbefalingene fra «SSFs funksjoner i SSHF – bærekraftig driftsform for 

fremtiden (2015)». «Flekkefjord skal ha akuttfunksjon i indremedisin, 

anestesilege i døgnkontinuerlig vakt, et bredt spekter av dagkirurgi og 

polikliniske tjenester, samt et godt utbygd diagnostisk apparat innenfor 

laboratoriemedisin og radiologi. Fødetilbudet skal videreføres.» 

• Arbeidet må ses i sammenheng med mandat for kirurgisk virksomhet i SSHF. 

• Erfaringene fra «operasjonsprosjektet» i Arendal fra 2015 

• Erfaringene fra «Rett drift - rett i drift» som gjennomføres i Flekkefjord i 2016 

tas med i det videre arbeidet. «Rett drift – rett i drift» er en satsning for å løse de 

organisatoriske utfordringene og drifte bærekraftig  

o Få dag til dag kontroll over drivere av inntekter og kostnader 

o Øke driftskompetanse 

o Styrke eierskap til forbedring blant ansatte 
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3.3  Arbeidsoppgaver 

Adm. direktør nedsetter på denne bakgrunn en prosjektgruppe som skal gjennomgå 

akuttfunksjoner, inkludert prehospitale tjenester, og konkretisere et samlet akuttilbud i 

Flekkefjord.  

Admir nedsetter en prosjektgruppe som skal: 

• Utarbeide en oppdatert oversikt over innleggelser og aktivitet 24/7/365 

• Konkretisere hva som ligger i begrepene akuttfunksjoner, akuttkirurgi og 

traumemottak og sikre felles forståelse av begrep og innhold internt og eksternt 

• Angående kirurgi så skal gruppen beskrive  

a. hvilke elektive og akutte kirurgiske inngrep som skal gjøres ved SSF 

b. fremtidig vaktordning innenfor kirurgi samt definere 

vurderingskompetanse 

c. grenseoppgangene innenfor det enkelte fagområde  

• Angående traumemottak og traumebehandling så skal gruppen   

a. Definere hvilke rolle skal SSF og ut fra den rollen beskrive behovet for 

fremtidig kompetanse herunder tverrfaglig kompetanse, 

vurderingskompetanse og vaktkompetanse   

b. samarbeidsrelasjoner opp mot andre lokasjoner i SSHF 

• Beskrive sammenhengene mellom akuttkirurgi og traumemottak samt 

følgekonsekvensene av en evt. endring av tilbudet. 

o Beskrive øvrige akuttfunksjoner i Flekkefjord, eks på dette er akutte 

tilstander innen hjertemedisin, slagbehandling, kreftbehandling, og 

nyresykdom. 

o Prehospitale tjenester og fremtidige akuttfunksjoner  

• Gjøre økonomiske og kompetanse- og personellmessige vurderinger/analyser av 

endringene 

 

3.4  Organisering av arbeidet 

Styringsgruppe   

• Ledergruppen 
• Brukerrepresentant Monica H. Nilsen fra Kvinesdal  

• 2 representanter som utpekes av Listerrådet 

• Ordfører Kvinesdal Per Sverre Kvinlog, Ordfører Hægbostad Margrethe 

Handeland, 1 representant fra vertskommunen Flekkefjord – ordfører Jan 

Sigbjørnsen 

• 1 representant fra Lund/Soknedal Olav Hafstad 

• 2 Foretakstillitsvalgt: NSF Bjørg Synøve Nikolaisen, DNLF Hans Thorwild 

Thomassen 

 

Prosjektgruppen: 

• Klinikkdirektør somatikk Flekkefjord Annette Solinski (leder) 

• Konsulent i endringsledelse, Elisabeth Knutsen (sekretær) 

• Medisinskfaglig rådgiver for klinikkdirektør, Jens Pallenschat 

• Konstituert Avdelingssjef Kirurgi SSF, Ingeborg Rønning Eikeland  

• Ortopedkirurg SSF, Thore Hinderaker  

• Kirurg SSF Wolfgang Baum  

• Overlege kirurgisk avd. SSK og leder traumemottak SSK Merete Akselsen  

• Ortopedkirurg SSK,  Øystein Bergh  
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• Avdelingssjef SSA kirurgiske fag Jeanne Mette Goderstad 

• Klinikkdirektør PTSS, Helge Abrahamsen  

• Leder av helsenettverket Lister Inger Marethe Egeland 

• Kommunelege Flekkefjord Marianne Omland 

• Vertskommunens repr. i styringsgruppen ordfører Jan Sigbjørnsen (Observatør) 

• NSF klinikktillitsvalgt SSF Kari Marie Løvland 

• DNLF klinikktillitsvalgt SSF Jens Siemsgluss 

• HVO SSF Elin Ellila Osen 

 

Prosjektgruppen må involvere økonomiavdelingen i arbeidet for å sikre at 

datagrunnlaget benyttes på en hensiktsmessig og god måte. 

  

Arbeidsutvalg 

• Klinikkdirektør somatikk Flekkefjord Annette Solinski (leder) 

• Konsulent i endringsledelse, Elisabeth Knutsen Medisinskfaglig rådgiver SSF,  

Jens Pallenschat 

• Fagdirektør Per Engstrand 

• Organisasjonsdirektør Nina Føreland 

 

Referansegrupper: 

• Ledere i somatikk og MSK Flekkefjord 

• Klinikkmøte somatikk Kristiansand og Arendal 

• Klinikkmøte MSK 

• HAMU  

• AMU Flekkefjord 

• Brukerutvalg 

• Tillitsvalgte og vernetjenesten 

• Lokale politikere, aksjonskomiteen, rådmenn/kommunalsjefer   

 

Sekretariatfunksjon ivaretas av rådgiver v/klinikkstab Flekkefjord. er prosjekteier og 

klinikkdirektør somatikk Flekkefjord leder arbeidet.  

 

Prosjektleder må sikre en felles forståelse av oppgaven/mandatet for styringsgruppen, 

prosjektgruppe samt referansegruppene. 

 

Prosjektgruppen sammensettes på tvers av lokasjonene. Prosjektgruppen vil etablere 

undergrupper slik de finner det hensiktsmessig. Det oppnevnes et arbeidsutvalg som 

skal forberede sakene til prosjektgruppen. Klinikkdirektør, fagdirektør, 

organisasjonsdirektør og med.faglig rådgiver ved Flekkefjord utgjør gruppens 

arbeidsutvalg. Org.direktøren bistår prosjektleder med nødvendig prosesstøtte og 

fagdirektøren skal bidra med nødvendige avklaringer underveis i arbeidet.  

 

Klinikkdirektør/prosjektleder skal legge frem forslag til beslutning til.  fatter vedtak i 

saken etter at den er diskutert i styringsgruppen og lagt frem for styret.  

 

Det skal legges til rette for åpne og involverende prosesser i tråd med SSHF sin 

prosessveileder samt veilederen for utarbeidelse av utviklingsplaner. Det må sikres 

tilstrekkelig involvering av de ulike fagmiljøene på tvers av lokasjonene, øvrige 

klinikker, TV/VO, brukerdeltakelse. Prosjektgruppen må sikre at nødvendige 

samarbeidspartnere involveres i arbeidet.  
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Sammensetting av prosjektgruppe må avklares nærmere i dialog med eksterne 

interessenter.  

 

Det bør vurderes å etablere en egen referansegruppe i Listerregionen som er sammensatt 

av ordfører, rådmann og kommunalsjef i Flekkefjord kommune, leder for utvalg helse, 

oppvekst og kultur, lister helsenettverk og aksjonskomiteen. 

 

Organisasjonsdirektøren bidrar til å sikre tilstrekkelig involvering av klinikkmøter, 

dialogmøte med tillitsvalgte/vernetjenesten, brukerutvalg samt orienteringer til 

samarbeidsorgan med kommunene på Agder (OSS). 

 

Det skal utarbeides interessentkart og kommunikasjonsplan. Det skal bidra til å sikre 

tilstrekkelig forankring og involvering av interne og eksterne aktører. 

3.5  Fremdriftsplan 

 

 

Mnd. Tema 

26. Mai Møte med eksterne interessenter 

Juli 
Organisering og oppstart av arbeidet. 

Utarbeide mandat, interessentanalyse og kommunikasjonsplan 

Aug 
Gjennomgang av utkast til mandat, sammensetting og organisering av arbeidet 

Ledermøte (22.8), AU-OSS (14.9), eksterne aktører (30.8), TV (24.8)  

24.august       Drøftingsmøte med HSØ om videre arbeid med utviklingsplan og SSF 

Sept 

Møte 1: 

Mandat, Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 

Overordnede strategier og føringer, tidligere utarbeidet rapport fra 2015, etc. 

Sept 
Møte 2: 

Beskrive alternativer og kriterier for valg av løsning 

Okt 
Møte 3: 

Spesielle vurderinger ved endring i øyeblikkelig hjelp-tilbud 

Nov 

Møte 4: 

Risiko- og mulighetsanalyse:  

 Utarbeidelse av rapport 

Des 
Møte 5: 

Alternativer vurderes, oppsummering og presentasjon av arbeidet 

Des/jan Høring og dialog kommuner og RHF  

Jan Anbefaling 

Febr Beslutning SSHF styret 

1. April 
Endelig avklaring og godkjenning med HSØRHF 

Beslutning innarbeides i U2030 rapport 
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3.6  Kommunikasjonsplan/interessentanalyse 

Bred involvering og helhetlig plan for kommunikasjon har ligget til grunn for arbeidet:  

 Kommunikasjonsplan utviklet for prosjektet 

 Prioritering av dialogmøter, ordinære møtekanaler og andre fora for dialog 

ansikt-til-ansikt for informasjon om arbeidet 

 Åpenhet om alle dokumenter i arbeidet, som legges på egen prosjektside på 

intranett og i dokumentarkivet (Public 360) 

 Nyhetsbrev til alle interessenter 

 Benytter media som kanal til å nå ut med informasjon 

 Klinikkdirektørene har hatt ansvar for forankring i egen klinikk.  

Det har blitt produsert flere nyhetsbrev og pressemeldinger i løpet av prosjektperioden. 

Det har vært utarbeidet en møtekalender som har blitt oppdatert underveis i 

prosjektperioden for å sikre fremdrift og involvering.  

 

 

 
 

 

3.7  Gjennomføring av arbeidet 

Veileder for utviklingsplan er lagt til grunn for gjennomføring av arbeidet. Det er 

tilstrebet å ha en åpen, involverende og forutsigbar prosess samt at det gjøres en risiko- 

og mulighetsanalyse.  

Brukere, tillitsvalgte og kommunene i Lister deltok i utarbeidelsen av mandat og 

organisering av prosjektet. Helse Sør-Øst RHF ble også involvert i den prosessen. 

Det har vært gjennomført 4 møter i prosjektgruppen, 3 i styringsgruppen og 2 i 

arbeidsvalget. Møtene har vært gjennomført på videokonferanse for å sikre best mulig 

deltakelse.  I tillegg har prosjektleder har jevnlig dialog med politiske miljø og rådmenn 
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i Listerregionen. Det gjennomført 1 møte med Sørlandsbenken, og det er planlagt et nytt 

møte i januar 2017. Styret i Sørlandet sykehus har blitt oppdatert i prosessens forløp og 

det har vært avholdt 2 dialogmøter med Helse Sør Øst i prosjektperioden. 

Prosjektarbeidet har vært fundamentert i en arbeidsform og struktur som har sikret en 

åpen og ryddig prosess. Det har vært ført oppgave og beslutningslogger i alle 

prosjektmøter for å sikre kontroll av fremdrift, tett samarbeid mellom klinikkdirektør 

SSF og kommunikasjonsenheten ved SSHF i forhold til nyhetsbrev og pressemeldinger 

samt tett dialog med politikere, tillitsvalgte og aksjonskomite. 

 

Prosjektgruppen har i sitt arbeid forespurt en rekke instanser og interessenter for å få 

tilgjengeliggjort aktuelt faktaunderlag for sine vurderinger. Dette omhandler finansielle, 

operasjonelle og personellmessige underlag, samt annet relevant dokumentasjon.  

Samtlige beslutningskriterier har av prosjektgruppen blitt vurdert opp mot dette 

underlaget.  

 

Det er gjennomført ROS-analyse med deltakerne sammensatt av fagfolk fra alle 

lokasjoner i SSHF, tillitsvalgte, verneombud, brukerrepresentanter og 

kommunerepresentanter. Arbeidet ble facilitert av eksterne aktører. På grunn av 

tidspress var det ikke mulig å gjennomføre mulighetsanalyse. 

 

3.8  Ekstern kvalitetssikring 

SSHF har gjennomført en mini-konkurranse på ekstern kvalitetssikring for å sikre at 

prosessen som beskrives i veileder for utviklingsplaner er fulgt og at det er sikret 

tilstrekkelig åpenhet og involvering, samt gjort tilstrekkelig risiko- og mulighetsanalyser 

i forbindelse med arbeidet. SSHF har lagt til grunn revisjonstabellen som er utviklet av 

RHF-ene som skal kontrolleres, og det blir forutsatt at ekstern kvalitetskontroll utføres i 

form av dokumentkontroll. 

Det kom inn 4 anbud innen fristen utløp. Det har vært nedsatt en gruppe sammensatt av 

SSHF, brukerrepresentant, tillitsvalgte og kommunerepresentanter som anbefalte 

anbyder. 

4.  Definisjoner  

4.1  Akuttfunksjoner, akuttkirurgi, traumemottak 

Prosjektgruppen legger til grunn de definisjoner som er gitt i mandatet, og i nasjonal 

traumeveileder.  

 

Akuttfunksjoner 

NHSP har definert minimumskrav for å kunne defineres som sykehus med 
akuttfunksjon. Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i 
døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og 
håndtering av akutte hendelser. Foretaksmøtet presiserte at det blir lagt til grunn at 
dette kan skje ved å utnytte ressurser i helseforetaket som helhet.  
 
Akuttkirurgi 

NHP har definert minimumskrav for akuttkirurgi. Det vises til foretaksprotokollen 
8.6.16 



Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord   Side 14 av 50 
 

Sykehuset kan ha akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-
båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.  
Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt 
kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte 
hendelser. Foretaksmøtet presiserte at det blir lagt til grunn at dette kan skje ved å 
utnytte ressurser i helseforetaket som helhet.  
 
 
Traumemottak 

Akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud når 

bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil, båt og luftambulansetjenester og 

værforhold gjør det nødvendig.  

 

Traumepasient 

Pasient hvor man mistenker alvorlig skade  

 

Med alvorlig skadet pasient menes en person som har pådratt seg åpenbart alvorlige 

skader og/eller er sirkulatorisk/ respiratorisk ustabil og/eller har vært utsatt for 

høyenergetisk traume. 

 

Med åpenbart alvorlig skade menes store blødninger eller knusninger, dislokerte 

bekkenbrudd eller brudd i lange rørknokler, ustabil brystkasse, stikk- og skuddskader 

ovenfor albue og kne samt store brannskader. 

 

I henhold til mest anvendte skadegraderingssystem – Injury Severity Score (ISS) er 

alvorlig skadet pasient en pasient med ISS >15 på en skala fra 1 til 75.  

SSF hadde i 2016 12 pasienter med ISS>10 

 

4.2  Begrepsavklaring vedrørende vaktordninger (Gjelder SSF) 

Vaktordning: 

Angir legenes arbeidsturnus når de fysisk skal være til stede på sykehuset og/eller er 

tilgjengelig i hjemmevakt (tilkalles ved behov) 

 

Vaktordning er definerte tidspunkt utenom ordinær dagtid der lege skal ta imot tilfeller 

av ø-hjelp eller behov som måtte oppstå. Legers vaktordning ved SSF er p.t. aktiv  til 

stede eller hjemmevakt, eller en kombinasjon av disse til ulike tidspunkt på ettermiddag, 

kveld, natt i uken, samt hele helgen. På dagtid i ukedager ligger ansvar for å ta i mot ø-

hjelp som en oppgave i legens ordinære dagarbeidstid men en av legene får tildelt dette 

som sin arbeidsoppgave denne dagen. 

 

Tilstedevakt:  

Turnuslege som har tilstedevakt på sykehuset døgnet rundt 

 

Bakvakt:  

Lege i spesialisering (LIS) eller overlege som har delvis hjemmevakt. Kontaktes av 

primærvakten/tilstedevakten ved behov 

 

Tertiærvakt:  

Spesialist i indremedisin som kontaktes ved behov av bakvakten. (Når bakvakten er lege 

i spesialisering) 
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Turnuslege:  

Nyutdannet lege 

 

LIS:  

Lege som er i videreutdanning for å bli spesialist (Eksempel kirurg, ortoped, 

indremedisiner) 

 

4.3  Forkortelser brukt i dokumentet 

SSF:  Sørlandet sykehus Flekkefjord 

SSA: Sørlandet sykehus Arendal 

SSK:  Sørlandet sykehus Kristiansand 

SSHF:  Sørlandet sykehus Helseforetak 

NHSP: Nasjonal Helse og sykehusplan 

MSK:  Medisinsk serviceklinikk 

PTSS:  Prehospitale tjenester Sørlandet Sykehus 

AMK:  Akutt medisinsk kommunikasjonssentral 

OUS:  Oslo universitetssykehus  

SUS:  Stavanger Universitetssykehus 

HSØ:  Helse Sør-Øst 

ISS:  Injury Severity Score (skadegradering ved traume). 

LIS:  Lege i spesialisering. 

TQM:  SSHFs system for melding av avvik. 

ROS-analyse: Risiko og sårbarhetsanalyse. 

5.  Dagens pasienttilbud ved SSHF Flekkefjord 

5.1  Laboratorie-  og billeddiagnostisk tilbud 

Det er egen blodbank på SSF. Blodplater må bestilles fra SSK ved behov.  

SSF har ikke lokal vaktordning for radiolog. CT med kontrast utføres 24/7 (Når 

radiolog ikke er til stede har bakvakten på medisinsk avdeling ansvar) og etter vanlig 

arbeidstid kan bildene tolkes av radiolog på SSK eller SSA via teleradiologi. Akutte 

ultralydundersøkelser utenom vanlig arbeidstid utføres av klinikerne. 

SSF har ikke protokoll for traume CT av barn. 

Laboratoriet har tilstedeværelse av bioingeniør 24/7. 

 

5.2  Medisinsk avdeling 

Medisinsk avdelinger tar imot alle pasienter med akutte indremedisinske tilstander og 

har 24 senger. 

 

Barn (opp til 18 år) sendes direkte til barneavdelingen ved SSK. Barn med akutte 

sykdommer som krever umiddelbar behandling stabiliseres ved SSF før de videresendes 

til barneavdelingen. I spesielle tilfeller kan barn behandles ved SSF etter konferanse 

med barnelege ved SSK. 
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Det utføres trombolyse (behandling som løser opp blodpropp) ved hjerneslag, dette i tett 

samarbeid med nevrolog på SSK. Her brukes videokonferanse (”teleslagløsning”). SSF 

har slagavdeling som utfører både akuttbehandling og rehabilitering. Pasienter med 

hjerneslag som trenger trombektomi (”fisking av blodpropp”) sendes til Stavanger 

Universitetssykehus (SUS). Pasienter med hjerneblødning som trenger et nevrokirurgisk 

inngrep sendes videre til Oslo Universitetssykehus. 

 

Pasienter med akutt hjerteinfarkt kan få trombolyse. Ved behov for umiddelbar 

kateterblokking sendes pasienten videre til SUS (grunnet kortere transporttid), ellers til 

SSA. 

SSF har 4 medisinske  overvåkningsplasser. Her utføres blant annet non-invasiv 

respiratorbehandling (pustehjelp). ”Tunge” intensivpasienter med behov for lengre 

respiratorbehandling eller akutt dialyse sendes videre til SSK (eller SUS for pasienter 

fra Rogaland) etter stabilisering.  

Medisinsk avdeling SSF driver utstrakt virksomhet innen cellegift- og lindrende 

behandling, dette i tett samarbeid med senter for kreftbehandling ved SSK. 

Kreftpasienter er en gruppe som hyppig får medisinske komplikasjoner. Disse blir 

håndtert av det medisinske vaktteamet 24/7. 

Pasienter med både medisinske og akutte psykiatriske problemer (for eksempel 

selvmordsforsøk) kan få tilsyn av akuttpsykiatrisk team lokalt innenfor vanlig 

arbeidstid. Ellers brukes teamet på SSK. 

 

Vaktordning medisinsk avdeling (9 delt vakt). 
  

 Aktiv tid 

hverdager 

Hjemmevakt 

hverdager 

Aktiv tid 

lørdager 

Hjemmevakt 

lørdager 

Aktiv tid 

søndager 

Hjemmevakt 

søndager 

LIS-

lege 

16.00-17.00 

18.00-22.00 

07.45-08.00 

17.00-18.00 

22.00-07.45 

08.30-13.30 

19.00-22.00 

08.00-08.30 

13.30-19.00 

22.00-08.00 

09.00-13.00 

19.00-22.00 

08.00-09.00 

13.00-19.00 

22.00-07.45 

Over-

lege 

 16.00-08.00 08.30-12.00 12.00-08.00  08.00-08.00 

 

LIS leger inngår i vaktsystemet som bakvakt. Spesialist i indremedisin har tertiærvakt. 

SSF har ingen fast vaktordning for akutte endoskopiundersøkelser. De fleste overlegene 

har imidlertid kompetanse innen endoskopi slik at enkle akuttundersøkelser gjøres 24/7 

(for eksempel fjerning av fastsittende matbiter i spiserøret, blødende magesår). Ved 

kompliserte tilfeller som ikke kan vente til neste virkedag sendes pasienten til SSK, 

SSA eller SUS. 

 

5.3  Traumetilbud 

SSF følger og oppfyller kompetansekrav i forhold til nasjonal traumeveileder, og 

gruppen har lagt til grunn at nasjonal traumeveileder i et fremtidsperspektiv   

Traumepasienter mottatt totalt 88 pasienter ved SSF 2016 pr 02.01.17. Disse er fordelt 

på 52 trafikkulykke, 9 sykkelulykker, 8 lavenergifall, 5 motorsykkelulykker, 4 vold, 3 

påkjørsel fotgjenger, 2 mopedulykke, 2 høyenergifall, 2 knivstikk, 1 brannskade og 1 
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fall av hest.  12 pasienter var alvorlig skadet med NISS >15 (Scoingssystem for 

alvorlighetsgrad i traume) 

Av de 88 pasientene er 77 utskrevet fra SSF (27 fra akuttmottak, 36 fra intermediær, 14 

fra kir.avd.) og 9 pasienter er overført til andre sykehus (1 Helse Bergen, 1 SUS, 3 OUS 

og 4 SSK). 2 pasienter døde på SSF. 

5.4  Kirurgisk og ortopedisk tilbud 

Kirurgisk fag SSF tilbyr tjenester innenfor et bredt behandlingsområde som inkluderer 

mange kirurgiske, ortopediske og gynekologiske inngrep. Disse skal SSF fortsatt kunne 

utføre uavhengig av modell.  

5.4.1  Kirurgi  

Planlagt generell /Gastroenterologisk kirurgi  

 

Tabellen under viser en oversikt over hvilke planlagte operasjoner som gjennomføres 

ved SSF. 

 

 Div. småkirurgi (fettkuler osv.)  Rift i endetarmsåpningen 

 Brokkirurgi   Fettforkle på magen 

 Hemorroider    Vannbrokk i pungen  

 Alle andre brokktyper (åpent)   Trang forhud 

 Galleblærefjernelse (primært 

kikkhull) 

 Lyskebrokk både åpen operasjon 

og kikkhull.  

 Anoproktologi  - ulike lidelser i endetarm, bekkenbunn,ol. hæmorider 

 Fjernelser av Tumores i ansikt med rekonstruksjon (Samarbeid med Øre- 

nese-halsavdelingen SSHF)  

 

 

Ø-hjelp generell/Gastroenterologisk kirurgi 

 

 Blindtarmbetennelse (kikkhull/ åpen)    Inneklemt brokk 

 Galleblærebetennelse   Byller/Bløtvev 

 Trauma – stabiliserende behandling 

 

   

5.4.2  Ortopedi 

Planlagt ortopedi    

 

Tabellen under viser hvilke operasjoner som utføres: 

 Hofteproteser   Håndkirurgi 

 Kneproteser   Alle frakturer på hånd  

 Skiveprolaps i ryggen  Seneskader 

 Ankel-/fotkirurgi   Nedsatt bevegelighet i ledd  
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 Kikkhullsoperasjoner, kne, skuldre  Avstivning - hånd  

 Tendinitter - senebetennelser  

 Spinalstenose – ryggoperasjon ved 

forsnevret ryggkanal 

 Dupuytrens kontrakturer  - 

krumming av fingre 

 Osteotomier – kirurgiske innsnitt i ben for 

eksempel v feilstillinger 

 Seneplastikk med forkorting, 

forlengelse eller erstatning  

 Hammertå, spastisk fot, avstiving av ledd,  nerveknuter  

 Fjerne av materiale/ implantat som er satt inn i forbindelse med tidligere operasjoner. 

 Operasjoner i forbindelse med kontrakturer (nedsatt bevegelighet (for eksempel v 

brannskadestatus)  

 Falske ledd, sekundærinngrep (lukasjoner - ledd som forskyves i forhold til 

hverandre), strekkseneskader 

 

 

Ø-Hjelp  

 

 Brudd generelt  Overarmsbrudd 

 Håndleddsbrudd  Håndbrudd 

 Lårhalsbrudd  Lårbenskaftbrudd 

 Skade/ brudd i kneskålen  Brudd i skinnbenet 

 Ankelbrudd  Brudd i foten 

 Seneskader  Leggbensbrudd 

 Lårbensbrudd   Brudd i fingre 

 Annet bløtvev, amputasjoner  Brudd i lbuen 

 

 

Dagens vaktordninger for kirurger: 

 

Det er i dag en felles vaktordning mellom kirurgi/ortopedi. Det er en 4 delt vakt for 

overleger. Kir.avd. har ikke leger i spesialisering. 

 

 Aktiv tid 

hverdager 

Hjemmevakt 

hverdager 

Aktiv tid 

lørdager 

Hjemmevakt 

lørdager 

Aktiv tid 

søndager 

Hjemmevakt 

søndager 

Over-

lege 

15.30-16.00 

20.00-21.00 

16.00-20.00 

21.00-08.00 

08.00-12.00 

17.00-18.00 

12.00-17.00 

18.00-08.00 

10.00-12.00 

17.00-18.00 

08.00-10.00 

12.00-17.00 

18.00-08.00 

 

 

  



Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord   Side 19 av 50 
 

5.5  Føde og gynekologisk tilbud 

Fødetilbudet – jf. mandat og nasjonal fødeveileder  

Gynekologi  

 Abdominal Hysterektomi  Sectio 

 Sterilisering  Adnektomi Laparoskopisk / Abdominal 

 Konisering  Tvt Og Tvt-O 

 Fremre Og Bakre Plastikk Vaginal   

 Hysteroskopi Diagnostisk Og / Eller 

Operativt 

 Laparoskopisk Supracervikal 

Hysterektomi  

 Vaginal Hysterektomi Klassisk Eller 

Laparoskopisk Assistert  

 Nettoperasjoner, Fremre Og Bakre 

Med Nett Vaginal 

 

Dagens vaktordninger for gynekologer (4-delt vakt). 

 

 Aktiv tid 

hverdager 

Hjemmevakt 

hverdager 

Aktiv tid 

lørdager 

Hjemmevakt 

lørdager 

Aktiv tid 

søndager 

Hjemmevakt 

søndager 

Over-

lege 

15.00-16.00 

20.00-21.00 

16.00-20.00 

21.00-08.00 

 08.00-08.00  08.00-08.00 

 

Dagens vaktordning for anestesileger (4-delt vakt). 

 

 Aktiv tid 

hverdager 

Hjemmevakt 

hverdager 

Aktiv tid 

lørdager 

Hjemmevakt 

lørdager 

Aktiv tid 

søndager 

Hjemmevakt 

søndager 

Over-

lege 

15.15-16.00 

20.00-21.00 

16.00-20.00 

21.00-07.45 

10.00-12.00 

20.00-21.00 

08.00-10.00 

12.00-20.00 

21.00-08.00 

10.00-12.00 

20.00-21.00 

08.00-10.00 

12.00-20.00 

21.00-08.00 

 

6. Nåsituasjonen ved SSF 

Klinikk for somatikk Flekkefjord har en utfordrende situasjon. Klinikkens aktivitet har 

økt betydelig, men økonomien har utviklet seg negativt. SSF har et overforbruk på 

ressurser, og det jobbes aktivt med tiltak for å kontrollere dette.  

6.1  Kvalitet 

I SSF er det et høyt fokus kvalitet og pasientsikkerhet. I Strategiplan 2015-2017 for 

SSHF står det blant annet følgende om kvalitet: ”SSHF skal levere helsetjenester med 

høy kvalitet og lav risiko. Et viktig element er også brukeropplevd kvalitet. Dette 

forutsetter kontinuerlig kvalitetsforbedring og en gjennomgripende 

pasientsikkerhetskultur. Vi vil være det sykehuset i Norge som har best oversikt over 

vår kvalitet og våre kvalitetsmål. SSHF skal være en lærende organisasjon, preget av 

åpenhet med lav terskel for å registrere uønskede hendelser.” ”SSHF skal arbeide 
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strategisk med kvalitet og pasientsikkerhet gjennom planverk og styring av 

organisasjonen.” SSF stiller seg fullstendig bak Strategiplanens føringer. 

Ved klinikk for somatikk SSF jobbes det med kvalitet etter enighet i Kvalitetsråd om at 

kvalitet er et kontinuerlig arbeid som utføres etter tanken om at resultater oppnås ved å 

sette konkrete mål for forbedring. Dette arbeidet har gjennom Rett Drift- Rett i Drift 

stort fokus der en daglig etterspør faglige utfordringer, avvik via TQM (SSHFs 

meldesystem), forbedringsmuligheter og risikoområder. Arbeidet baseres på logging av 

fakta, ikke på antagelser. Dette gjøres som teamarbeid der alle i somatikken er involvert 

på ulike plan, både innenfor og på tvers av alle tradisjonelle samarbeidsarenaer. Hele 

arbeidet baseres på tanken om best praksis, funn der forbedring av rutiner og 

standardisering av arbeidsmetoder er påkrevet for å bedre kvalitet, pasientsikkerhet og 

økt pasienttilfredshet. 

Klinikk for somatikk Flekkefjord legger stor vekt på utvikling av kvaliteten på de 

tjenester vi skal levere til våre brukere. Faglig kvalitet har fokus på innholdet i 

tjenestene og gruppen forutsetter at de deler av spesialisthelsetjenesten som skal leveres 

på SSF skal ha høy faglig kvalitet. For å ivareta dette på en optimal måte foreligger det 

pr i dag en del klare seleksjonskriterier som beskriver det akuttkirurgiske tilbudet. Dette 

bør i fremtiden utvikles enda tydeligere uavhengig av hvilken modell som velges. 

Ved SSF er det i dag et bevisst og proaktivt Kvalitetsråd med fokus på god og 

strukturert gjennomgang av de avvik som meldes. Det arbeides systematisk med fokus 

på meldekultur gjennom å utvikle systemforbedring og god meldepraksis på daglig 

basis. Det diskuteres jevnlig hvordan en kan sikre system for enhetlig og korrekt 

håndtering av hendelser og enkeltsaker. Uønskede hendelser og klager fra 

pasienter/pårørende følges opp med tanke på pasientens opplevelse og med mål om å 

forebygge lignende hendelser i fremtiden. 

SSF scorer høyt når det gjelder arbeid med kvalitets- og styringsindikatorer som 

etterspørres fra adm. direktør på månedlig basis. SSF har ved flere anledninger blitt 

kåret blant de sykehusene i Norge med høyeste pasienttilfredshet.  I 2016, blant de 4 

beste. 

I medarbeiderundersøkelsen fra 2016 under fanen Pasientsikkerhet scorer ansatte sin 

egen arbeidsplass høyt. (Utdrag av medarbeiderundersøkelsen, kirurgisk avdeling - 

samlet, 2016). 

Kirurgi med lavt volum 

Kvaliteten på de kirurgiske og ortopediske inngrep som i dag utføres ved SSF er 

generelt god. Dette er godt dokumentert på de områdene der det finnes kvalitetsregistre. 

Dette gjenspeiles også i pasienttilfredsheten der SSF i flere år på rad har skåret blant de 

aller beste sykehusene i landet. 

Det er imidlertid bekymring rundt inngrep som utføres svært sjeldent. 

Adm. direktør besluttet den 27.3.2015 at det ikke lenger skulle utføres større, akutte 

kompliserte bukoperasjoner ved SSF. Konsekvensen av denne beslutningen må tas med 

i vurderingen av om SSHF fortsatt skal ha traumemottak i Flekkefjord. 

 

14 % av kir og 17 % av de ortopediske prosedyrer (operasjoner) i SSF er utført mindre 

enn 5 ganger i løpet av et år. På noen prosedyrer utfordrer dette  hvordan kompetanse 

basert på  mengdetrening opprettholdes hos helsepersonellet som utfører både 

diagnostisering, vurdering og prosedyrer. Dette er bakgrunnsbilde for valg av den 
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modell som skal velges for traume- og akuttkirurgisk beredskap. Fagmiljøene i SSHF 

må sammen gjennomgå i hvilke prosedyrer kompetansen er avhengig av 

mengdetrening, i tillegg må det foreslås kompenserende tiltak.  

 

6.2  Bemanning 

Klinikken har i dag en bemanningsplan på 9 overleger og 3 leger i spesialisering innen 

medisin, 4 gynekologer, 4 anestesileger, 6 overleger i kirurgi, og 10 turnusleger. I sum 

36 leger som i budsjett utgjør 44,4 årsverk. I tillegg kommer 3 radiologstillinger i 

medisinsk service Flekkefjord 

 

 

 

 Bruk av overtid og ekstrahjelp forteller oss også at belastningen på enkeltleger har vært 

unormalt høy i 2016,noe vi også har sett i de foregående årene. Hovedårsaken til dette 

er at det har vært ubesatte stillinger. 
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Dagens vaktplaner inneholder mye utvidet arbeidstid, samt i stor grad er basert på 38 

timers ordinær uke pga. når aktiv vakttid er lagt. I tillegg til denne planen kommer 

uforutsette vakter ved fravær samt overtidsarbeid. 

6.3  Økonomi 

Klinikk for somatikk i Flekkefjord har i 2016 opplevd en betydelig vekst i 

pasientbehandling, over 10 % fra 2015 i de fleste fagområder. Dette er resultat av en 

styrt målrettet satsning ved SSF for å forbedre driften, og sikring av tilgang på pasienter 

blant annet gjennom samarbeidsavtale med Stavanger Universitetssykehus (SUS) 

Klinikken har et betydelig økonomisk utfordringsbilde og går mot et resultat på ca. -

10,5 mill.kr i 2016. Av dette utgjør merforbruk av legeårsverk om lag 6,5 mill.kr eller 

vel 11 % avvik fra budsjett. I dette avviket ligger vel 3 mill. i merkostnader knyttet til 

dyr innleie av leger ifm langtidsfravær samt sommeravvikling. Dette må også sees i 

sammenheng med et betydelig merforbruk av spesialisthelsetjenester i Lister-

befolkningen, som i 2015 lå ca. 7 % over beregnet behov og som i 2016 vil stige 

ytterligere ut fra forbruksveksten vi har sett. Dette gjelder i særlig kommunene 

Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund. Det jobbes allerede med tiltak på dette område.  

I forhold til å gjøre økonomiske betraktninger/kalkyler for ulike driftsmodeller for 

Flekkefjord, er det viktig å påpeke at dette må sees i et helhetlig Sørlandet Sykehus HF 

perspektiv. Det betyr bl.a. at det ikke skapes noen merinntekter dersom det flyttes 

pasientvolumer til Flekkefjord fra de andre lokasjonene. Det vil kunne redusere bruken 

av offentlige og private aktører som har kortere ventetid, og som dermed vil kunne bli 

foretrukket av pasienten. Eventuell besparelse i form av nedtak av ressurs ved de andre 

lokasjonene vil være det eneste som kan veies opp mot økte kostnader i Flekkefjord og 

økte pasientreisekostnader etc. 

Prosjektgruppen har skissert ulike modeller. Det er legekostnadene som er den definitivt 

største økonomiske driveren i de ulike modellene. Dette avledes av vaktplanen som 

danner grunnlag for hvilken legebemanning det er nødvendig å ha i de ulike modellene 

– og som igjen lar seg beregne ned til tilgjengelig legekapasitet på dagtid. Dette igjen 
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avleder tilgjengelig kapasitet for pasientbehandling i form av innleggelser, operasjoner 

og poliklinikk, som igjen gir grunnlag for å betrakte pasientreisekostnadene. 

Antall vakttimer for overleger er svært ulik i modellene, og danner igjen grunnlag for 

beregning av fast utvidet arbeidstid, overtid/mertid og antall uforutsette vakter overtid.  

Antallet legeårsverk danner grunnlag for beregning av faste legetillegg og andre 

legekostnader. 

Innleie og ekstrahjelp er skjønnsmessig stipulert i de ulike modellene ut fra historikk 

2015-2016. 

 

6.4  Oversikt over aktivitet og innleggelser 24/7/365 

6.4.1  Kirurgi og ortopedi – aktivitet og innleggelser 

Både kirurgi og ortopedi har i dag både øyeblikkelig hjelp (Ø-hjelp)-pasienter og en 

betydelig elektiv aktivitet. 

Tabellen under viser samlet aktivitet ved sykehuset i Flekkefjord fra 1.1 til 30.11 2016: 

 
 

Av dette kommer om lag 6700 pasienter inn via akuttmottaket. Ca 3400 innlegges 

og 2550 av disse behandles poliklinisk.I gyn/føde kommer en rekke pasienter 

direkte til avdelingene. Dette vil være som i dag i alle senere omtalte modeller. 

 

Øhjelpsaktiviteten for de ca 1100 innlagte og ca 2900 polikliniske behandlingene i 

kirurgi og ortopedi er hovedfokus i de videre vurderingene i ulike modeller. Disse 

utgjør ca 12% av total virksomhet ved sykehuset i Flekkefjord. 

 

I denne rapporten har vi hovedfokus på etterspørselen etter akutte Øhjelpstjenester, 

både i hvilke fag det gjelder, og når i døgnet/uken pasientene kommer 

Dagens ordninger for medisinske og gynekologiske pasienter skal videreføres ved 

alle modellvalg som omtales i denne rapporten. 

 

FLEKKEFJORD 

TOTAL AKTIVITET 2016

Aktivitet fra 1.1. til 30.11.2016

Døgninnleggelser Dagbehandling Poliklinikk Sum pasientmøter andel dag/pol.klin.

Ø-hjelp Ortopedi 505 50 1997 2552 80,2 %

Kirurgi 489 19 595 1103 55,7 %

Gyn/føde 940 16 992 1948 51,7 %

Medisin 2378 2 658 3038 21,7 %

SUM ØHJELP 4312 87 4242 8641 50,1 %

Elektivt Ortopedi 304 727 3652 4683 93,5 %

Kirurgi 115 572 2269 2956 96,1 %

Gyn/føde 292 178 3286 3756 92,2 %

Medisin 83 1825 7254 9162 99,1 %

SUM ELEKTIV 794 3302 16461 20557 96,1 %

SUM 5106 3389 20703 29198 82,5 %

Andel øhjelp Ortopedi 62,4 % 6,4 % 35,4 % 35,3 %

Andel øhjelp kirurgi 81,0 % 3,2 % 20,8 % 27,2 %

Andel øhjelp gyn/føde 76,3 % 8,2 % 23,2 % 34,2 %

Andel øhjelp medisin 96,6 % 0,1 % 8,3 % 24,9 %

Andel øhjelp totalt 84,4 % 2,6 % 20,5 % 29,6 %
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Tabellene under viser dette i antallet i sum for de 10 første mnd av 2016,samt snitt 

pr døgn. 

 

 

 
 

6.4.2  Hvor kommer øyeblikkelig hjelpspasienten fra 

Det er viktig å ha med seg kunnskapen på hvilke kommuner Ø-hjelpspasientene 

kommer fra. 

Det er slik at nær 1/3 av pasientene som kommer til Flekkefjord for Ø-hjelp kunne 

bringes til Kristiansand eller Stavanger direkte, mens de 4 nærmeste kommunene 

naturlig sokner til Flekkefjord. Avhengig av fremtidig løsninger vil endringer i 

pasientflyt kunne justere pasientenes reisemønster - i alle fall de som AMK har hånd 

om.  

Tabellen under viser kommunetilhørighet til Ø-hjelpspasientene 

De øvrige kan med om lag samme transportavstand gå til Kristiansand eller Stavanger 

direkte? Foreslår å fjerne denne teksten – fordi det ikke vært diskutert i gruppen/mening 
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6.5  Forbruksmønster av spesialisthelsetjenester 

6.5.1  Totalt forbruk DRG og egenbehandlingsgrad SSF 

Flekkefjord har Lister-kommunene som naturlig opptaksområde (Flekkefjord, Farsund, 

Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal og Hægebostad). I tillegg kommer pasienter fra Rogaland 

(Lund og Sokndal kommuner) som også ut fra avstand benytter Flekkefjord sykehus 

selv om de er i Stavangers opptaksområde. Det er også slik at for Sirdal dekkes en 

betydelig andel av tjenesten fra Stavanger og for Hægebostad dekkes mye av tjenesten 

fra Kristiansand. Lyngdal benytter begge sykehusene i ulik grad i de ulike fag. 

I sum er SSFs lokale opptaksområdet i størrelsesorden 40.000 personer, hvorav om lag 

12 % er over 70 år. SSF er også en del av SSHFs totale opptaksområde. I de kommende 

år vil det også være et betydelig formalisert samarbeid med Rogaland(SUS). 

Et vektet behov i forhold til landsgjennomsnittet tilsier at befolkningen forventes å 

benytte 3,3 % mer enn snittet av somatiske spesialisthelsetjenester. 

Vi har i en årrekke sett et forbruksmønster for Listerbefolkningen som er betydelig 

høyere enn behovet skulle tilsi (Magnussen-behovsfaktor benyttet for sammenlikning). I 

2015 lå forbruket ca. 7 % over behovet, som igjen ligger ca. 3,3 % over landssnittet for 

Listers befolkning. Alt dette målt i DRG-poeng (vektsatte diagnoserelaterte grupper) 

som i sum beskriver tyngden i de ulike behandlingene. 

Dersom vi ser på antall opphold og konsultasjoner vil dette merforbruket komme enda 

tydeligere til uttrykk. Dette antas å øke betydelig i 2016 ettersom vekst på behandlinger 

ved Flekkefjord sykehus har økt mer enn 13 % fra 2015 til 2016.Som nevnt tidligere er 

det pågående tiltak på dette området.  

Analyser av dette merforbruket viser en geografisk dimensjon inn mot kommunene 

Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund, samt en faglig dimensjon inn mot elektiv ortopedi 

og de indremedisinske tilstandene. 

Tabellen under viser forbruk i DRG i 2015 samt hvor pasientene behandles: 

 

  



Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord   Side 26 av 50 
 

 

Vi ser også at Flekkefjord kun selv står for 46 % av antall DRG som brukes av 

befolkningen i Lister.( 134,1 DRG poeng av totalt 289,7 pr 1000 innbygger): 

Kristiansand/Arendal står for 33 % og Stavanger ca. 5 %, mens forbruket i Oslo (12 %) 

og ved andre sykehus, inkl. private (4 %) Det er på nivå med øvrige deler av Sørlandets 

befolkning. 

Det er kommet ønske fra Flekkefjord om å få til ambulerende ordninger med ressurser 

fra andre sykehus innen områdene revmatologi, nevrologi, øye og øre-nese-hals. Dette 

vil redusere reisekostnader og tid og bedre tjenestetilbudet til befolkningen. Dette vil 

øke egenbehandlingsgraden ved Flekkefjord sykehus. 

 

6.5.2  Akuttmottak – hvor kommer pasienten fra og når kommer han/hun. 

I forhold til å vurdere modeller for akutte tjenester i Flekkefjord, er øhjelps-pasientene 

gjennom akuttmottaket den viktigste indikatoren på aktivitet. Hvor kommer de fra, 

hvilket fagfelt dreier det seg om, og når i uken/på døgnet kommer pasientene. Dette er 

vesentlig for å dimensjonere vaktordninger i de ulike fag. 

 

 Hvilke fag behandler Øhjelps-pasientene og hvilket tidspunkt kommer de til sykehuset:  

   

 

  

 

De 4 kommunene som har Sørlandet sykehus Flekkefjord som nærmeste alternativ 

utgjør ca. 65 % av pasientvolumet på ø-hjelp. 
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7. Alternativer modeller, kriterier og analyser  

7.1  Videreføring - og utvikling av tilbud uavhengig av modell 

Anbefalingene fra «SSFs funksjoner i SSHF – bærekraftig driftsform for fremtiden» 

(2015) legges til grunn: 

«Flekkefjord skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnkontinuerlig vakt, 

et bredt spekter av dagkirurgi og polikliniske tjenester, samt et godt utbygd diagnostisk 

apparat innenfor laboratoriemedisin og radiologi. Fødetilbudet skal videreføres.» 

Videreføring av dagens tilbud:  

• SSF skal følge opp igangsatt dialysebehandling og medisinsk kreftbehandling og 

symptomlindring 

• SSF skal opprettholde status som fødeavdeling i tråd med retningslinjene i 

Fødeveilederen, «Et trygt fødetilbud». Det handler om selektering og overføring 

av risikofødende til kvinneklinikken i Kristiansand, som har døgnkontinuerlig 

tilstedeværelse av behandlingsteam rundt den fødende. Beredskap for keisersnitt.  

• SSF skal fortsatt opprettholde og videreutvikle akutt diagnostikk og behandling 

av pasienter med hjerneslag og hjertesykdom. 

• Vaktordning for leger på gynekologi/føde videreføres som pr 2016 

• Vaktordning for leger anestesienheten videreføres som pr 2016 

• Videreføring av dagens kapasitet på lab.enheten/avdeling ved SSF 

• Administrerende direktørs beslutning den 27.3.2015 om at det ikke lenger skulle 

utføres større, akutte kompliserte bukoperasjoner ved SSF videreføres 

 

Utvikling/nye tiltak: 

• Vaktordning for medisin styrkes med LIS (Lege i spesialisering) leger, samt 

økning ved 2 timers aktiv tid for overlegene på søndag 

• Indremedisinsk tilbud som pr 2016, med mulighet for utvidelse av poliklinisk 

tilbud med nevrolog og barnelege fra SSK noen dager i måneden.   

• Utdannelse av leger i spesialisering innen kirurgi er mulig å få til i samarbeid 

med SSK som en frivillig ordning – kan vurderes 

• Det jobbes aktivt med å etablere enklere tilgang til radiolog og lokalt 

akuttpsykiatrisk team utenom vanlig arbeidstid. 

• Det vil være behov for felles venteliste ved SSHF eller avklaringer på 

pasientgrupper. –avventer avklaring i prosjekt kirurgisk virksomhet SSHF  

• Enighet om veiledning (eller konferering) i alle fagområder på tvers av 

sykehusene.  

• Legevaktordning: e. Det er ønskelig at kommunen i større grad tar ansvar for 

diagnostikk og behandling på legevakten. Utrede tettere samarbeid legevakt/ 

akuttmottak/ skadepoliklinikk –tas i etterkant av arbeidet 
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Behov/beslutninger som vil gjelde uavhengig av modellvalg 

 

• Tilgang av pasienter til SSF fra SUS de neste 7-10 år vil være: ca. 180 større 

gynekologiske inngrep pr år og 4-600 bløtdelskirurgiske operasjoner pr år med 

mulighet for flere.  

• Etablere et samarbeid med medisinsk service klinikk slik at SSF har tilstrekkelig 

radiologiske kompetanse. SSF trenger å sikre vaktberedskap på radiologi og går 

i konferering med MSK 

• Tilstedeværelse av turnuskandidater 24/7/365  

• Prehospitale tjenester (AMK, ambulanse og pasientreiser) må tilpasse seg 

tilbudet modellen som blir besluttet, og endre retningslinjer avhengig av modell 

• Type Ø-hjelps operasjoner i ortopedi som kan utføres ved SSF: Som status pr 

2016, med behov for tilpasning ref. pasientstrøm. Operasjonstyper som utføres i 

begrenset antall pr år (2-3 ganger), overføres til andre sykehus  

• Elektive operasjoner som kan utføres ved SSF: Som status pr 2016, med behov 

for ytterligere spesifisering av grensesnitt vedr. bukkirurgi. Operasjonstyper som 

utføres i begrenset antall pr år (< 5), vurderes overført til andre sykehus. 

• Mulighet for utvidet åpningstid for elektiv kirurgi/planlagt kirurgi i fremtiden 

• Mulighet for utvidet åpningstid for elektiv ortopedi/planlagt ortopedi i fremtiden 

• Aktuelt fremtidig elektivt tilbud ORT ved SSF: 5-6 viktigste diagnosegrupper 

som utføres/vil bli behov for. Økning av totalproteser: Kne og hofte, primære 

leddproteser hofte og kne, skulderartroskopi, håndkirurgi og fot-kirurgi. De to 

siste forutsetter intern opplæring ved at vi PLANLAGT opererer med en erfaren 

(supervisor) og en yngre/nyansatt ("resident"). Også helt nødvendig å sende folk 

på kurs.  

• Aktuelt fremtidig elektivt tilbud GASTRO ved SSF: P 5-6 viktige 

diagnosegrupper som utføres /vil bli behov for. Mulig nisje: Proktologi, galle 

• Aktuelt fremtidig elektivt tilbud GYN ved SSF:5-6 viktigste diagnosegrupper. 

Samarbeid med SSK 

 

7.2 Fremtidige muligheter for SSF 

Fremtidige muligheter for SSF - i samsvar med gjeldende strategiplan 

 

Prosjektgruppen og ledelsen ved SSF mener at sykehuset bør velge en retning som 

sikrer at SSF: 

 Er et moderne sykehus rustet for fremtiden 

 Blir Norges beste lokalsykehus på fag og drift 

 Utnytter fordelen ved å være å være i midten mellom to helseregioner 

 Er kreative og positive i forhold til å ta i bruk nye løsninger, arbeidsmåter og 

teknologi. Det skal være åpenhet for nytenkning og ta del i pilotsatsninger. 

 Har et servicenivå som gir pasientene «mer enn de forventer».  

 Tilbyr kvalitet og ekspertise i utvalgte nisjer i teamsamarbeid i SSHF 
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Lønnsom og bærekraftig drift ved SSF er en forutsetning for å få maksimal utnyttelse av 

samlet kapasitet uavhengig av modell. SSF jobber langsiktig med en målrettet satsning 

for å sikre forbedring av driften. Dette skal gi bærekraftige resultater. Det er dette 

fundamentet som skal kunne gjøre sykehuset i stand til å være innovative, kreative og 

moderne i fremtiden. 

 

Videre legger prosjektgruppen (og ledelsen ved SSF) til grunn at: 

 

 SSF i flere år kåret til å være blant Norges beste sykehus vedr. pasienttilfredshet.  

 Endringen i befolkningsprofilen, skattebetalernes og pasientens forventinger 

kombinert med ny teknologi betyr at vi må sikre de rette tjenestene både for 

dagens situasjon og fremtiden.  

 Pasientene har rett til å velge hvor de vil bli operert  

 Betalingsordning (Økt inntekt for gjestepasienter) utgjør en mulighet for SSF 

vedr pasienter fra Rogaland 

              

SSF må legge rett fundament for de riktige tjenestene i forhold til fremtidens 

befolkningsbehov   

 

 Det er beregnet befolkningsvekst innen alle aldersgrupper 

 Svært stor vekst i forhold til eldre   

 Transport over lengre distanser for eldre mennesker har potensialet til å:  

o Føre til økning av transportkostnader (spes.ambulanse) 

o Bli et økende viktig kriterium for pasienttilfredshet over tid 

 Den forventede befolkningsveksten på 18 % vil kunne medføre økte behov for 

helsetjenester innen alle faglige områder (ortopedi, gastro, gyn, kir) 

 SSF har den fysiske kapasiteten til å utnytte disse mulighetene på en 

kostnadseffektiv måte.  

                

SSF ønsker å utnytte fordelen ved å være i midten 

 

 Sykehuset befinner seg i en unik posisjon (mellom to helseregioner) 

 Dette bør tas hensyn til  innenfor det enkelte fagområde med i forhold til elektiv 

kirurgi. 

                              

Fundamentet for å møte disse fremtidige utfordringene må sikres ved:  

 

 Å opprettholde den riktige servicen til riktig kost på riktig sted 

 Å opprettholde faglig dyktighet, tilgjengelighet og pasienttilfredshet. 

 Bemanning, ressursplanlegging og støttefunksjoner bør tilpasses den forventede 

pasientstrømmen  

 Erfaring og kompetansenivå blant ansatte sikres i forhold til de ø-hjelps 

operasjoner som til enhver tid skal utføres 

o Overføre pasienter til SSK/SSA/Andre som er definert utenfor SSFs 

kompetanseområde  
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 Kompetansenivå må reflekteres i de aktuelle og forventede 

tilstander/sykdommene  

 

For å kunne utnytte fordelen av å få gjennom mer elektiv virksomhet i forhold til 

befolkningsøkning og endring i pasientprofil   

 

 Å møte pasientenes forventinger som gjelder: Transport, tid og tilgjengelighet 

 Sikrer tilbud i nærområdet 

 Posisjonerer SSF på en god måte for fremtiden 

7.3  Kriterier som er lagt til grunn for vurdering av ulike 
modeller 

 

 

  

7.4 Modeller for kirurgisk /ortopedisk virksomhet i Flekkefjord 

Arbeidsgruppen har utarbeidet fire modeller for vurdering. Disse modellene er benevnt 

her som modell: A1, A2, B1 og B2.  

Prosjektgruppen har valgt å sende på høring: A2 og B2. 

Vurdering av modellene relateres til kriteriene (A–G) i figuren over: kompetanse, 

økonomi, rekruttering, helserisiko/ kvalitet, kapasitet, størrelse på nedslagsfeltet og 

hvilke diagnosegrupper som mottas (tjenesten).  

7.4.1Størrelse på nedslagsfeltet / volum og modeller: 

Det er et lite opptaksområde med lavt volum på de fleste pasientgrupper. Av 2755 

kirurgiske og ortopedisk innleggelse ble i gjennomsnitt16 % operert siste tre år. Dette er 

utfordrende i forhold til hvor stor bemanning som kan benyttes, rekruttering og kvalitet 

som følge av mengdetrening. Inngrep som gjøres < 5 pr år bør henvises til SSK.  

Kriterier for vurdering 

A.Tjeneste/riktig tilbud til
befolkningen
B.Kompetansesikring

C.Størrelse nedslagsfelt

D. Økonomi/drift

E. Rekruttering

F.Helserisiko

G.Totalkapasitet SSHF
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Det er spesielt lav aktivitet mellom kl. 1600 og 0800 (akutt og øyeblikkelig hjelp).  

Flere pasienter vil bli henvist til innleggelse i SSK/ SUS i modell A sammenlignet med 

B.  

Poliklinikk øyeblikkelig hjelp: 

Det mottas 949 polikliniske pasienter etter kl. 16, herav 2.6 konsultasjoner pr dag etter 

kl. 16, nærmest ingen etter kl. 22. Tilsvarende i helg 4.7 pasienter gjennom hele helgen. 

80 % av disse er ortopediske inngrep. 

Innleggelse øyeblikkelig hjelp/ operasjon: 

Antall innleggelser etter kl. 16 er 1.5 pasienter pr hverdag og tilsvarende 2.3 i løpet av 

helgen. Andel av kirurgiske øyeblikkelig hjelp pasienter som blir operert er 32 %; 

tilsvarende tall for ortopedi er 65 %.  

Øyeblikkelig hjelp kirurgi utgjør: Ca. 1 pasient pr uke dagtid, ca. 1 pr uke ettermiddag, 

1pr. 3 uker natt og ca. 1 pr helg. 

Øyeblikkelig hjelp ortopedi utgjør: Ca. 2 pasienter pr uke dagtid, 2 pr uke ettermiddag, 

nær 0 på natt og ca. 1 pr helg 

De fem vanligste operasjonene med hastegrad øyeblikkelig hjelp  

 Radiusbrudd (handledd), reposisjon el plate: 31/ år  

 Blindtarm (appendektomi. Laparaskopisk el åpen): 29/ år 

 Lårhalsbrudd, glidenagle el. hemiprotese; 17/år 

 Ankelbrudd - m plate: 12/ år 

 Lårbrudd m margnagle; 10/ år 

 

Av disse haster blindtarm og ankeloperasjon mest. Lårhalsbrudd skal opereres innen 48 

timer.  

Det skal ikke utføres større, akutte kompliserte bukoperasjoner ved SSF. Ved uklare 

akutte magesmerter skal det konfereres med fagmiljø i SSK, dette gjelder også ved 

vurdering av pasienter innlagt på medisinsk avdeling som potensielt kan ha en kirurgisk 

lidelse. 

7.4.2  Modell A1 

SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med sectio-beredskap, anestesilege 

i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og 

håndtering av akutte hendelser. Det kan skje ved å bruke ressurser i SSHF som helhet.   

I modellen er det tilgjengelig kirurg med mulighet for vurdering av inneliggende 

pasienter. Ingen ø-hjelp. Turnuslege har konfereringsplikt og pasienter som skal 

innlegges overføres til SSK eller SUS. 
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Pasienter som kommer til SSF: 

Innleggelser 1,6 (08-16), 1,1 (16-22), 0,4 (22-08) 

Poliklinisk pasienter: 5,5 (08-16), 2,4 (16-22), 0,2 (22-08), nærmest ingen etter kl. 22 

Av de fem vanligste pasientgruppene vil følgende måtte sendes videre til SSK mellom 

16 og 08: 

 Hverdag mellom kl. 16 og 08: 

o Ingen 

 Helg:  

o hvis ortoped ikke er tilgjengelig  

 Lårhalsbrudd, glidenagle el .hemiprotese; 17/år,  

 Ankelbrudd - m plate: 12/ år 

 Lårbrudd m margnagle; 10/ år 
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7.4.3  Modell A2 

SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med beredskap for keisersnitt, 

anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, ø-hjelp dagtid beredskap for kirurgisk 

vurdering og stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Det kan skje ved å bruke 

ressurser i SSHF som helhet.   

Turnuslege er til stede 24/7, og ortoped i hjemmevakt fra kl.16-08 (mandag til og med 

fredag kl. 08.00). Ingen kirurg til stede etter kl. 1600 hverdager, ingen kirurg til stede i 

helgen.  

SSF skal ha funksjon for stabilisering og transport. 

Pasienter som kommer til SSF: 

Innleggelser 1,6 (08-16), 1,1 (16-22), 0,4 (22-08) 

Poliklinisk pasienter: 5,5 (08-16), 2,4 (16-22), 0,2 (22-08), nærmest ingen etter kl. 22 

Av de fem vanligste pasientgruppene vil følgende måtte sendes videre til SSK/ SUS 

mellom 16 og 08: 

 Hverdag mellom kl. 16 og 08: 

o Blindtarm (appendektomi, laparaskopisk eller åpen): 29 pasienter/ år 

 Helg:  

o Blindtarm (appendektomi, laparaskopisk eller åpen): 29 pasienter / år 

o Radiusbrudd (handledd), plate: 31 pasienter / år  

o Lårhalsbrudd, glidenagle el.hemiprotese; 17/år 

o Ankelbrudd - m plate: 12 pasienter / år 

o Lårbrudd m margnagle; 10 pasienter / år 
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7.4.4  Modell B1 

SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med sectioberedskap, anestesilege 

i døgnvakt og akuttkirurgi. Ortopedisk og kirurgisk vakt parallelt 24/7 – 365 

 

Pasienter som kommer til SSF: 

Innleggelser 1,6 (08-16), 1,1 (16-22), 0,4 (22-08) 

Poliklinisk pasienter: 5,5 (08-16), 2,4 (16-22), 0,2 (22-08), nærmest ingen etter kl. 22 
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Av de fem vanligste pasientgruppene vil følgende måtte sendes videre til SSK/ SUS 

mellom 16 og 08: 

 Hverdag mellom kl. 16 og 08: 

o ingen 

 Helg:  

o ingen 
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7.4.5  Modell B2 

SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med beredskap for keisersnitt, 

anestesilege i døgnvakt og akuttkirurgi. 

Turnuslege er til stede 24/7. Dagens vaktordning for kirurgi videreføres. Nåværende 

ortopeder går ut av vakt, og erstattes av nye kirurger. Nåværende 4-delt vakt 

videreføres. Det etableres en vaktordning for ortopedi frem til kl.2000 ukedager. 

Kirurgisk vakt ivaretar ortopediske pasienter fra kl.2000-0800. Kirurgisk vakt håndterer 

alle kirurgiske og ortopediske pasienter til innleggelse og poliklinisk behandling i 

helgene.  

Pasienter som kommer til SSF: 

Innleggelser 1,6 (08-16), 1,1 (16-22), 0,4 (22-08) 

Poliklinisk pasienter: 5,5 (08-16), 2,4 (16-22), 0,2 (22-08), nærmest ingen etter kl. 22 

 

Av de fem vanligste pasientgruppene vil følgende måtte sendes videre til SSK/ SUS 

mellom 16 og 08: 

 

 Hverdag mellom kl. 20 og 08: 

o Ankelbrudd - m plate: 12/ år 

o Lårbrudd m margnagle; 10/ år 

 Helg:  

o Lårhalsbrudd, glidenagle el.hemiprotese; 17/år 

o Ankelbrudd - m plate: 12/ år 

o Lårbrudd m margnagle; 10/ år 
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7.4.6  Alternativer vedrørende traumefunksjon 

Alternativ 1: Traumemottak (aktuelt ved modell B) – her er et traumeteam 24/7 som 

har ansvar for å stabilisere og behandle pasienter i SSF eventuelt videresende til andre 

sykehus 

• Traumepasienter sendes/ styres til SSF via AMK  

• Traumepasienter som "kommer på døra"   

• Behandling av pasient: Vakthavende kirurg SSF er ansvarlig for å behandle 

pasient/sende videre til annet traumemottak ved behov 

• Kompetansesikring av ansatte: Følge traumemanualen/teamtrening, Konferanse 

traumeleder OUS (Ullevål) 

 

Alternativ 2: Ikke traumemottak (gjelder modell A, og mulighet ved modell B). Her er 

ikke traumeteam til stede 24/7 

• Traumepasienter sendes/ styres via AMK til SSK evt. andre traumemottak  

• Traumepasienter som "kommer på døra" dagtid: Kirurg har ansvar for å 

stabilisere og videresende pasienten.  

• Traumepasienter som "kommer på døra" kveld/natt/helg: Turnuslege i samarbeid 

med medisiner/anestesilege/gynekolog har ansvar for å stabilisere, konferere 

med SSK og evt. videresende pasienten  

• Behandling av pasient: Traumemottak.  Større sykehus: OUS/SUS/SSK) er 

ansvarlig for å behandle pasient (Ikke SSF) 

• Kompetansesikring av ansatte: Følge opplæringsplan/standard rundt mottak av 

den akutt syke pasienten (Ikke traumemanual) 
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7.4.7   Vurdering av modeller 

Prosjektgruppen har ut fra samtlige beslutningskriterier gjennomgått et samlet 

faktaunderlag, inkludert økonomiske og personellmessige analyser.  

Ut fra overordnet mål om å velge en retning som sikrer et moderne sykehus rustet for 

fremtiden, har gruppen, etter en helhetlig vurdering valgt å forkaste modell A1 og 

modell B1. Dette med en særskilt vektlegging av utfordring knyttet til bærekraftighet i 

forhold til økonomi og rekruttering.  

Modell A2 vil bety en relativt stor endring av det kir/ortopedisk tilbud i forhold til 

dagens status. Det baseres hovedsakelig på elektiv kirurgisk/ortopedisk drift med ø-

hjelp kun på dagtid.  

Etter vanlig arbeidstid vil turnuslege ta seg av kirurgiske og ortopediske problemer med 

veiledning fra SSK uten spesialist fysisk til stede. Modellen har blitt valgt fordi det har 

fordelen av at den kan drives med færre ortopeder/kirurger.  

Vi har valgt modellen for å belyse konsekvensene dette vil ha for befolkningen i Lister 

regionen.  

Hovedsvakheten med modell A2 er at turnuslegen er alene etter vanlig arbeidstid med 

veiledning fra SSK uten at spesialist har anledning til å være fysisk til stede. Gruppen 

har delt syn på om dette er faglig forsvarlig.  

Modell B1 har blitt forkastet fordi gruppen var omforent om at det ikke er realistisk å 

drive på samme måte som i dag siden dette i fremtiden vil kreve to parallelle vaktlag 

med ortopeder og kirurger som gruppen mener det ikke er pasientgrunnlag for.  

Modell B2 (videre omtalt som B) ble valgt for å opprettholde mest mulig av dagens 

tilbud med en bemanning som de fleste i gruppen mener kan være bærekraftig. Det var 

imidlertid delt syn i forhold til mulighet for rekruttering, og kvalitetssikring ved lavt 

volum.  

Kun modell B gir mulighet for traumemottak. SSF fyller traumeveilederenes krav pr 

2016, men noen av gruppemedlemmene stiller likevel spørsmål om det er god nok 

kvalitet grunnet relativt lavt volum.  

Per i dag blir de fleste traumepasientene ferdigbehandlet ved SSF. Dersom man 

fortsetter med traumemottak ved SSF vil det være viktig å «kjenne sin rolle», stabilisere 

og sende de pasientene som trenger det raskt videre til rett nivå.  

Uavhengig av modellvalg ser man det som en forutsetning at Sørlandet sykehus 

Flekkefjord er tett knyttet til et større fagmiljø innenfor SSHF og evt. eksternt for å sikre 

kvalitet. Dette kan gjøre ved å utnytte moderne kommunikasjonsmidler, hospitering og 

simulasjonstrening. 

Prosjektgruppen har med styringsgruppens tilslutning valgt ut 2 modeller for ROS-

analyse. Disse modellene er valgt ut fra et kvalitetsmessig og økonomisk perspektiv. 

Følgende to modeller ble på dette grunnlag valgt av prosjektgruppen for ROS analyse 

og høringsalternativer (disse betegnes heretter som modell A og B) 
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Modell A 

SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med beredskap for keisersnitt, 

anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, ø-hjelp dagtid beredskap for kirurgisk 

vurdering og stabilisering og håndtering av akutte hendelser. Det kan skje ved å bruke 

ressurser i SSHF som helhet.   

Turnuslege er til stede 24/7, og ortoped i hjemmevakt fra kl.16-08 (mandag til og med 

fredag kl. 08.00). Ingen kirurg til stede etter kl. 1600 hverdager, ingen kirurg til stede i 

helgen 

Pasienter henvist for innleggelse: 

Prosjektgruppen er delt i synet på om pasienter til øyeblikkelig hjelp innleggelse skal tas 

i mot ved SSF etter kl. 16. 

Her skisseres tre muligheter: 

4. Alle Ø-hjelps pasienter henvises direkte til SSK døgnet rundt (24/7) 

5. Alle Ø-hjelps pasienter henvises videre til SSK etter kl. 16 hverdager samt hele 

helgen 

6. Turnuslege tar i mot og vurderer kirurgiske og ortopediske ø-hjelps pasienter 

som innlegges etter kl.16. Det skal konfereres med SSK og utnytte ressurser i 

helseforetaket som helhet, Videre håndtering avhenger av pasientens diagnose 

og behov for operasjon innlegges pasienten SSF, SSK eller SUS.  

Pasienter henvist til øyeblikkelig hjelp poliklinikk: 

Prosjektgruppen er delt i synet på om polikliniske ø-hjelps pasienter skal tas i mot i SSF 

etter kl. 16. 

Her skisseres to muligheter: 

3. Turnuslege ivaretar skadepoliklinikk i samarbeid med ortoped på SSF, kl. 08-

16.  Etter kl. 16 og i helgene konfererer turnuslegen med ortoped på SSK  

4. Turnuslege ivaretar skadepoliklinikk i samarbeid med ortoped på SSF og 

ressurser i helseforetaket som helhet kl. 08-08 på hverdager. I helgene 

konfererer turnuslegen med ortoped på SSK, ev overføres pasienten til SSK/ 

SUS. 

Funksjon for stabilisering og transport.  

Modell A utelukker traumemottak mens alternativ B gir mulighet for å videreføre 

traumemottak. 

Modell B 

SSF skal ha akuttfunksjon i indremedisin, fødetilbud med keisersnitt, anestesilege i 

døgnvakt og akuttkirurgi. 

Videreføre dagens vaktordning for kirurgi. Nåværende ortopeder går ut av vakt, og må 

erstattes av flere kirurger. Nåværende 4-delt vakt videreføres. Etablering av vaktordning 

for ortopedi frem til kl.2000. Kir.vakt ivaretar ortopediske pasienter fra kl.2000-0800 

De to modellene som ikke sendes ut til høring ut fra prosjektgruppens nedprioriteringer, 

henholdsvis A1 og B1, gir begge betydelig økt legelønnskostnad, henholdsvis om lag 
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3,6 og 4,1 mill.kr. Dette er svært utfordrende sett ut fra de rammer sykehuset forventer å 

få de neste 4 årene (Økonomisk langtidsplan 2017-2020). 

Modell A utelukker traumemottak mens alternativ B gir mulighet for å videreføre 

traumemottak. 

 

7.5  Økonomiske analyser av modellene 

7.5.1  Bemanning og arbeidstid leger, samt legelønnskostnader. 

Vaktplaner og ressursbehov i de to modellene 

Bemanning av leger og de ulike vaktplanene i modellene danner grunnlag for å forstå 

kostnadsutvikling og kapasitetsutvikling ved sykehuset i Flekkefjord. 

De beskrevne modellene er lik dagens drift for anestesi og gynekologi. For de 

medisinske fagene er en videre oppbygging av LIS-vaktskikt påkrevet ut fra 

belastningen og pasientvolumene. Det er lagt til grunn et dagens vaktordninger med 

både LIS i vakt og bakvakt 24/7/365 samt overleger i vakt og bakvakt skal videreføres, 

men med flere leger til å dele på vaktbelastningene. En vekst med 3 LIS leger er ønsket, 

og brutto kostnad er om lag 2,4 mill.kr for dette. Dette kan delvis finansieres ved å ta 

ned UTA tid på dagens leger med om lag 4 timer/lege, samt omgjøre vakttidspunkter for 

å gi grunnlag for 40 timer uke og ikke 38 som i dagens arbeidstidsordninger for legene. 

I sum vil dette kunne finansiere halvparten av bruttokostnaden nevnt over. Det øvrige 

må finansieres av økt aktivitet inneliggende pasienter samt økt poliklinikk. 

Det utfordrende med en slik økning av LIS er både merkostnaden, men også at dette gir 

ca. 15 % økt kapasitet poliklinisk på dagtid mandag-fredag. Uavhengig av beslutning 

her, bør en vekst i årsverk fases gradvis inn over noen år ift forbruksutvikling. Under er 

en beskrivelse av ressursbehov leger i de to modellene for kirurgi og ortopedi som 

sendes ut for høring: 

Modell A: (A2) 

Denne modellen gir et begrenset behov for vakttimer for overleger, ca. 1040 timer mot 

dagens ordning med ca. 2300 timer. Den blir da betydelig mindre sårbar og gir en noe 

lavere kostnad. Den innbefatter tenkt 6,8 overleger i kirurgi og ortopedi til sammen, mot 

ca. 7,3 i dag. Samtidig gir den økt kapasitet på dagtid fra ca. 4,55 i dag til 5,68 

overleger, mao nær 20 %, spesielt innen ortopedi (+35 %). En bør vurdere 

nødvendigheten av dette og om modellen ytterligere kan reduseres noe på ortopedisiden 

spesielt (for eksempel ned 1 årsverk), for eksempel ved å justere UTA tid fordelt på 

færre leger eller deling av ressurser med for eksempel Kristiansand. 3 årsverk innen 

ortopedi er mer enn dekkende for Listerbefolkningens behov. Alternativt må det flyttes 

relativt stort volum av pasienter fra SSHF øvrige opptaksområder til Flekkefjord innen 

ortopedi. 

Kostnadsmessig kommer denne modellen relativt gunstig ut ift legelønnsforbruk. Det 

kan påregnes en besparelse på ca. 0,5 mill.kr på legelønn knyttet til vaktordningene. 

Modellen kan gradvis bygges om fra dagens drift. Ved å ta bort helgevakter for dagens 

leger kan en i en overgang ha de samme legene som har en delt vakt (kir/orto) inntil 

tilstrekkelig antall kirurger er ansatt for å dekke vaktene. Dette vil gi noe kortsiktig 

besparelser og hindre for rask vekst i kapasitet ved sykehuset i Flekkefjord. 
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Modell B: (B2) 

Denne modellen gir et økt behov for vakttimer for overleger, ca. 3130 timer mot dagens 

ordning med ca. 2300 timer. Den blir da betydelig mer sårbar og gir en høyere kostnad. 

Den innbefatter tenkt 6,0 overleger i kirurgi og 2,8 ortopedi, i sum 8,8 mot ca. 7,3 i dag. 

Samtidig gir den økt kapasitet på dagtid fra ca. 4,55 i dag til 6,51 overleger, mao nær 40 

%, spesielt innen kirurgi(+80 %). 6 kirurger er satt ut fra vaktbelastning og sårbarhet.  

En bør vurdere nødvendigheten av dette og om modellen ytterligere kan reduseres noe 

på kirurgisiden spesielt (for eksempel ned 1 årsverk) og benytte generell kirurger så 

lenge vi har anledning, for eksempel ved å justere ned UTA tider for å benytte færre 

leger, eller deling av ressurser med for eksempel Kristiansand. 3 årsverk innen ortopedi 

er mer enn dekkende for Listerbefolkningens behov. 6 årsverk innen kirurgi er om lag 

det dobbelte av behovet for Listerbefolkningen og flyttes relativt stort volum av 

pasienter fra SSHF øvrige opptaksområder til Flekkefjord innen kirurgi i denne 

modellen, for å benytte kapasiteten. Modellens legebemanning vil også utfordre både 

operasjonskapasitet, anestesikapasitet og muligens sengekapasitet deler av uken, samt gi 

betydelig økte pasientreisekostnader ifm pasientvolumene. Den har en betydelig risiko i 

forhold til pasienttilfanget som kreves og opplevd liten vilje til geografisk forflytning 

blant flere pasientgrupper.  

Kostnadsmessig kommer denne modellen dårlig ut ift legelønnsforbruk. Det kan 

påregnes en økning på ca. 3,6 mill.kr årlig på legelønn knyttet til vaktordningene og økt 

dagkapasitet. 

 

Tabellen under viser de 4 modellene, samt en modell X som er den mest økonomisk 

optimale modellen med en kombinert vakt kirurgi/ortopeder kun mandag-fredag. 

 

 

Som vi ser er det kun modell A2 og en kostnadsmessig optimal modell X som ikke gir 

betydelig økt legelønnskostnad. 

7.5.2 Befolkningsutvikling 2015-2040 

En viktig driver i betraktning rundt modeller for fremtidig drift i Flekkefjord er 

forventet befolkningsutvikling i regionen. Denne er betraktet ut fra SSB (Statistisk 

sentralbyrå) sin MMMM modell som benyttes av sykehuset for fremskrivninger i bl.a. 

utviklingsplanarbeidet. 
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For Listerbefolkningen vil befolkningsøkningen bli en betydelig befolkningsvekst. Ca. 

10 % fra 2015 til 2030, og nesten 20 % frem til 2040, spesielt av gruppen «70+» 

 

Dette vil antakelig gi et noe økt behov og forbruk både innen kirurgi og medisin, med 

hovedvekt på sistnevnte.  

Dette vil vurderes nøyere i arbeid med Utviklingsplan 2030 i 1.h.2017 

7.5.3  Behandlingskapasitet ved de ulike modellene 

Som nevnt er behandlingskapasitet i tillegg til legelønnskostnadene, en viktig driver for 

ressursutnyttelsen i foretaket ved valg av modell. 

Alle modeller er kalkulert ift hvilken ledig ressurs modellen har til dagtidsarbeid. Av 

dette kan utledes behandlingskapasitet for elektiv behandling innlagt/dag og polikliniske 

konsultasjonskapasitet. 

Ved å justere ut fra dagens behandlingsmønster av Ø-hjelp i forhold til de ulike 

modellenes løsning på dette fremover, kan vi så beregne ledig kapasitet på legesiden. 

Denne bør fylles dersom en skal unngå lav produktivitet og dårlig ressursutnyttelse for 

foretaket som helhet. 

Tabellen under viser beregning av ledig kapasitet ved de ulikemodellene for kirurgi og 

ortopedi adskilt. Det er A2 og B2 som legges ut til høring. 
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Oppsummert ser vi at modell A2 gir rom for om lag 350 flere innlagte elektive pasienter 

og herunder ca. 140 flere operasjoner innen kirurgi enn i dag. Innen ortopedi er 

tilsvarende kapasitet ca. 480 pasienter og 430 operasjoner. Dette sprenger antagelig 

dagens anestesi og operasjonskapasitet på dagtid, og må kombineres med eventuelt 

utvidet åpningstid. Merkostnad ved dette er så langt ikke kalkulert. En kan velge å ikke 

utnytte denne kapasiteten og akseptere dette som et lavere produktivitetsmål pga. 

vaktbehovene-da er det i tilfelle endringen i legekostnad som bli resultatet av modellen. 

 

Modell B (B2) gir en ortopedikapasitet omtrent som dagens løsning, mens 

kirurgikapasiteten gir rom for nær 1300 flere pasienter og ca. 970 flere operasjoner enn i 

dag. Dette vil i så fall bety at finner flere store pasientgrupper Flekkefjord kan dekke for 

hele Sørlandet. Disse er så langt ikke identifisert, og det vil være svært stor usikkerhet 

ift pasienttilgang på kirurgisk side. Også her vil dagens anestesikapasitet og 

operasjonskapasitet på dagtid utfordres, og en vil måtte utvide åpningstid/forskyve 

arbeidstider for å få dette til. Det samme gjelder her, dersom en ikke utnytter 

kapasiteten, vil merkostnaden på legelønn bli resultatet av modellen. 

7.5.4  Andre kostnadselementer som vil påvirkes av beslutningen 

7.5.4.1 Anestesikapasitet 

Dagens 4 anestesileger tilsvarende ca.5,4 årsverk har allerede en svært høy 

overtidsbruk/uttrykning på vakt. Modell A (A2) vil redusere dette noe i helger og 

kveld/natt, mens modell B2 kun vil redusere en minimal natteaktivitet. Begge modeller 

vil øke aktivitet på dag/ettermiddagstid i form av flere operasjoner. Det anslås at det 

trolig må økes med 1 årsverk innen anestesi som stor i begge modeller. Dette vil ha en 

kostnad på minimum 1 mill.kr dersom en skal øke aktivitet i Flekkefjord. Dette vil på 

sikt være fornuftig også ut fra robusthet, ferieavvikling med mer, dersom høy aktivitet 

skal opprettholdes. 
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7.5.4.2 Intensiv/intermediærkapasitet 

Denne er ikke vurdert så langt. Begge modeller vil utfordre denne avdelingens kapasitet 

på dagtid/ettermiddag i ukedagene, men antagelig gi lavere belastning i helger. Med 

andre ord bør driftsplan for dette området gjennomgås i lys av modellvalg. 

Modellene er ikke vurdert å gi vesentlig ulik kostnad, men sannsynligvis vil modell A2 

kunne gi størst besparelse vedr helg. 

7.5.4.3 Sengekapasitet 

Det ble i 2016 gjort en vurdering av mulighet for en dagers post på medisin og en 5 

dagers post på kirurgi. Dette ble utsatt basert på volumveksten igjennom 2016. 

Det er naturlig å ta dette opp igjen til diskusjon i lys av modellvalgene på 

legebemanningssiden. En drift i modell A2 uten operasjoner i helger tilsier mulighet for 

kun å ha inneliggende pasienter i perioden mandag-fredag innen ortopedi og kirurgi. 

Også en fortsatt dreining mot dagkirurgi kontra innleggelser, og en avklaring av typer 

operasjoner som skal gjøres i Flekkefjord, vil kunne avklare fremtidig sengebehov i 

helger.  

Dette er ikke beregnet og realitetsvurdert, men en A2 løsning hvor en får dette til vil fort 

kunne spare 3-5 mill.kr pr år på sengepostdrift. 

7.5.4.4 Pasientreiser 

Begge modellene får konsekvens for pasientreisekostnadene i negativ retning. 

Grovt anslag vil være 1,5 mill. i økning i modell A2 og 2,5 mill. i modell B2, avhengig 

av pasientvolum og reisemåte (regnet på ca. 40 % taxibruk og øvrig egen bil 

/kollektivt). 

Benytte avstanden til Søgne som utgangspunkt, da hoved pasientstrømmene må 

forventes å bli fra Kristiansand tom Mandal (de vest for Mandal dekkes allerede fra 

Flekkefjord).  

Det skal også nevnes at pasientreisekostnadene vil øke for Ø-hjelpspasienter fra 

Flekkefjord til Kristiansand eller Stavanger (Rogalandsinnbyggere betaler ikke SSHF 

for). 

Modellene er noe ulike i sannsynlighet for hvor mange som faktisk må sendes til 

Kristiansand. Dette må også sees i sammenheng med ambulansebruk som er nevnt i eget 

avsnitt. Eksempelvis vil 200-300 pasienter pr år kunne generere fra 0,5 til 1,5 mill.kr i 

økt pasienttransportkostnad i modell A2, men dette vil antagelig marginalt lavere i 

modell B2.  

7.5.4.5 Prehospitale tjenester 

Prehospitale tjenester betjener Flekkefjord i dag med 7 ambulanser fordelt på 5 

stasjoner. Disse har god kapasitet og vil kunne håndtere et forventet antall transporter til 

Kristiansand innenfor dagens kapasitet. Det meste av kostnadene for 

ambulansetjenesten er faste kostnader dersom stasjonene er døgnbetjente. Hvis ikke vil 

noe vaktutrykningskostnader påløpe.  

Samtidig er det volumet som kan bli aktuelt å flytte relativt lite, spesielt hvis det 

hensyntas at pasienter fra kommunene Lyngdal og Hægebostad mer naturlig går direkte 

til Kristiansand dersom det ikke er et øhjelpstilbud i Flekkefjord utover turnuslege. 
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7.5.4.6 Kostnadsreduksjoner ved de andre sykehusene 

Dersom betydelige pasientvolumer innen elektiv kirurgi og/eller ortopedi skal tilføres 

sykehuset i Flekkefjord kan en tenke seg at dette kan bety reduksjon av ressurser i et 

eller begge av de andre sykehusene i SSHF. Dette er lite sannsynlig at vil skje ut fra en 

totalitetsvurdering av vaktløsninger og faglig spesialisering blant legene, slik at det er 

begrenset hva som kan forventes av bidrag fra dette. Sett opp mot hverandre er det mer 

sannsynlig at modell A2 kan gi et begrenset bidrag enn at modell B2 skal gjøre det. 

7.5.5  Oppsummering økonomi 

Som nevnt innledningsvis har sykehuset i Flekkefjord en anstrengt økonomi, og de 

rammer som er forventet i de kommende årene, gir ikke grunnlag for en vesentlig vekst 

i kostnader, derimot er det motsatte påkrevet med mindre det tilføres et betydelig økt 

pasientvolum til Flekkefjord på bekostning av de andre sykehusene på Sørlandet.  

Det faktum at vaktordninger basert på generell kirurgi i fremtiden ikke vil være mulig, 

gjør at sykehuset blir stilt overfor en vanskelig og økonomisk utfordrende situasjon. 

Med de lave volumene av øyeblikkelig hjelp henvendelser til sykehuset etter kl.16 på 

hverdag og i helg, blir det økonomisk ineffektivt å bygge opp overlegeberedskap både i 

kirurgi og ortopedi eller en av delene alene. Pasientvolum på om lag 40 000 mennesker 

gir på langt nær grunnlag for vaktordninger i andre fag enn medisin, ut fra økonomiske 

betraktninger, og gir en betydelig utfordring i forhold til utnyttelse av den kapasiteten 

som skapes på dagtid dersom robuste vaktordninger skal etableres i de kirurgiske 

fagene. 

Begge de to modeller som sendes ut til høring av de i alt 4 beskrevne modellene, gir de 

utfordringer som er beskrevet i kapitlet over – den ene i form av økt ortopedi- og kirurgi 

kapasitet, den andre med svært stor økt kirurgikapasitet. Dersom disse modellene skal 

kunne bli bærekraftige må pasientgrunnlaget for Flekkefjord styrkes på bekostning av 

de andre lokasjonene. Basert på erfaringer rundt lav pasientmobilitet i foretaket, samt 

den totale kapasiteten i foretaket er det stor risiko for en ikke vil klare å utnytte en økt 

kapasitet og at dette vil gi merkostnader og lav produktivitet for foretaket totalt sett. 

I tillegg til utfordringene på kapasitet og utnyttelse bidrar modellene i ulik grad til 

sårbarhet og økonomisk risiko. Desto flere vakttimer som skal løses av et begrenset 

antall leger øker risikoen. 

Oppsummert gir ingen av modellene som sendes til høring noen økonomisk gevinst. 

B2 modellen gir minimum 6 mill. i økte kostnader mens A2 modellen gir i 

størrelsesorden 1-2 mill. i økte kostnader.  

Økonomisk risiko/usikkerhet er i B2 modellen er definitivt størst. A2 modellen 

innebærer noen potensielle forbedringsmuligheter i driften som ikke så langt er 

konkretisert/beregnet. 

Den mest kostnadseffektive modellen er ikke vurdert i gruppen, som i hovedsak har 

fokusert på fag og ressurser. En kostnadsoptimal vil kunne spare i størrelsesorden 2 

mill. kr fra dagens driftsnivå. 

7.6  Eksempler på pasientforløp i alternative modeller 

7.6.1  Pasient med brystsmerter 

25 år gammel mann som plutselig får smerter i venstre siden av brystet, etterfulgt av 

økende åndenød. Han blir henvist til akuttmottak, indremedisiner finner normalt EKG 

men røntgen viser sammenfalt venstre lunge (spontan pneumothorax). Dette er en 
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tilstand som noen ganger kan forverre seg raskt (økt trykk i brysthulen (thorax)  =  

trykkpneumothorax). 

Aktuelle tiltak:  

Han trenger avlastning med drenasjeslange i brysthulen (thoraxdrenasje). 

Behandling i Modell A 

Til kl. 20: Kirurg ved SSF legger inn thoraxdren, etter kl. 20 kan dette gjøres av 

anestesilege. 

Etter kl. 20/ helg: Pas. sendes i ambulanse til SSK. Ambulansepersonell 

håndterer evt. akutt forverring i samrås med kirurg SSK / AMK-vakt (lege) 

Behandling i Modell B 

24/7: Kirurg på SSF legger inn drenasjen og følger pasienten opp på 

intensivavdelingen. 

7.6.2 Pasient med mistanke om hjerneslag 

68 år gammel kvinne får plutselig en halvsidig lammelse mens hun handler i butikken. 

Ambulansen kjører henne til SSF, hun tas imot av ”slagteamet”. CT blir tatt umiddelbart 

etter ankomst, bildene vurderes sammen med nevrolog og radiolog på SSK via 

teleradiologi. Den viser en større blodpropp i hjernen.  

Hun får sprøyten med trombolysemedisinen 30 min etter ankomst men lammelsen blir 

ikke bedre. 

Hun sendes i ambulanse mot Stavanger, helikopteret møter dem underveis og flyr 

kvinnen til SUS. Spesialisert radiolog går inn med kateter via lysken og henter ut 

blodproppen fra hjernen (trombektomi). Lammelsen blir bedre men forsvinner ikke helt. 

Hun flyttes tilbake til SSF dagen etter for videre behandling og opptrening 

(rehabilitering) på slagavdelingen. 

Modell A og i B: Samme behandling som tidligere (2016) 

7.6.3  Pasienter med lårhalsbrudd 

Legevakt med røntgen 

Behandling i Modell A 

Hverdag: Akuttmottak med turnuslege vurderer/stabiliserer etter konf. med 

ortoped. Innleggelse SSF for eventuell operasjon neste dag 

Helg: Turnuslege vurderer/stabiliserer, konf. med SSK Innlegges for operasjon 

SSK straks 

Behandling i Modell B 

24/7: Akuttmottak turnuslege. 

7.6.4  Pasienter med håndleddsbrudd 

Legevakt med røntgen. Ved økt legevaktskompetanse gipses enkle brudd her. 

Behandling i Modell A 
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Hverdag: Akuttmottak med turnuslege vurderer/stabiliserer etter konf. med 

ortoped. Innleggelse SSF for eventuell operasjon neste dag 

Helg: Turnuslege vurderer/stabiliserer, konf. med SSK Innlegges for operasjon 

mandag SSF eller SSK  

Behandling i Modell B 

24/7: Akuttmottak turnuslege. 

 

7.6.5 Barn med magesmerter 

7 år gammel gutt, økende magesmerter de siste 4 timer, litt kvalm, ingen oppkast, 

sykdomsfølelse, normal avføring. 

  

Undersøkelsen av legevaktslegen:  

smerter nedre hø. magen,  

noen forstørrede lymfeknuter, forhøyete hvite blodlegemer,  

moderat CRP stigning.  Blindtarmsbetennelse kan ikke utelukkes.  

Kirurgisk tilsyn kreves. 

 

Behandling i Modell A 

Hverdag 16-07: vurdering turnuskand, konf med SSK / telemedisin,  ev.  

overflytting til SSK 

Helgedager: vurdering turn.kand, konf med SSK / telemedisin, ev. overflytting 

til SSK 

Behandling i Modell B 

Hverdag og helg: vurdering og behandling turnuslege/ kirurg SSF 

 

7.6.6 Trafikkulykke E39 utenfor Flekkefjord (traume) – to pasienter skadde 

2 pasienter, skadet i en ulykke. Front mot front ulykke. Fartsgrense 80 km/t. Det er regn 

eller tåke eller mye vind, luftambulansen kan ikke komme. Kriterier for varsling av 

traumeteam er oppfylt.  

Pasient 1:  

Kvinne 18 år, E39 kjøreretning Flekkefjord, kom over i feil veibane. Hun er fastklemt 

og må skjæres ut av bilen. Bevisstløs (mistanke om hodeskade) 

Puster spontant men surklete, mye blod i ansiktet og munn (fare for ufrie luftveier) 

Svake pustelyder over venstre lunge, normale over høyre (mistanke om punktert lunge, 

kan i verste fall føre til trykk på hjertet og sirkulasjonsstans) 

Puls rask, men svakt følbar (mistanke om blødning) 

Synlig feilstilling av venstre overarm, ingen følbar puls ved albue eller håndledd (fare 

for alvorlig skade ev lammelse i underarm uten blodtilførsel og med nerver i klem).                                                                              
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Pasient 2:  

Mann 55 år, våken, klager over litt smerter i nakken og vondt i magen 

Behandling i Modell A 

Pasient 1.  

Ambulansen kjører pas til nærmeste traumemottak, SUS eller Kristiansand, 

kjøretid ca. 1-1,5-2 timer, avhengig av vær og veiforhold, hvis 

ambulansepersonell må gjennomføre akuttbehandling på skadestedet tar det 

lengre tid før pas ankommer SUS eller KS. 

Aktuelle problemer: 

 Risiko ved ufrie luftveier: for dårlig pust, mageinhold kan renne ned i 

luftveiene, mangel på surstoff - ingen intubasjon i ambulansen 

 Risiko ved punktert lunge: sirkulasjonsstans - ambulansepersonell 

avlaster trykk med nål? 

 Risiko ved mistanke om blødning: for lite surstoff og for dårlig 

sirkulasjon i viktige organer, ev. organskade, ev utblødning - tiltak 

ambulansepersonell? 

 Risiko ved arm uten sirkulasjon, nerver i klem: nerveskade, lammelser, 

ev amputasjon - reponeres av ambulansepersonell? 

 Risiko ved hodeskade: pas bør fraktes til Traumemottak med nevrokir. så 

snart som mulig 

 

Aktuelle tiltak 

 Luftveiene sikres snarest. Uten traumeberedskap v SSF må denne 

pasienten fraktes til SSK eller SUS i traumesideleie, evt. møtes av 

Legeambulansen i legebil. Pga. kortere tid til møte med LA legebil + 

nevrokir. kompetanse på SUS bør pas. sendes dit. 

 Uansett utsettes det antatt viktige tiltaket, nemlig intubasjon i narkose. 

 Konsekvens for pas.: Det er ikke vist at mortalitet øker hos disse 

pasientene ved forlenget tid til sykehus. Prehospital intubasjon har heller 

ikke vist økt klar overlevelse.   

 Fare for trykkpneumothorax: Lav når pas ikke overtrykksventileres. Men 

må en bag/maskeventilere i amb. vil faren øke. Ambulansepers. er trent 

på nålavlasting av trykkpneumothorax 

 Arm: Amb.pers. kan og skal grovreponere. Hvis ikke sirk. gjenopprettes 

da er uansett karkir. neste, innen 4 timer (?) 

 

Pasient 2.  

Hendelsen oppfyller traumekriterier, pas kjøres til SUS eller Kristiansand for 

traumemottak, kjøretid 1,5 - 2 timer. Klinisk undersøkelse viser smerter i 

nakken, vondt i brystet og i nedre del av magen, merke etter bilbelte. Traume CT 

viser lite brudd i nakken som kan behandles med myk nakkekrage i 3 

måneder(?). Ingen funn i bryst eller mageområde, blåmerke etter bilbelte. Pas 

legges inn til observasjon noen timer/et døgn(?) 
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Valg av modell A og B ingen konsekvens for forløpet 

Behandling i Modell B - med traumemottak og uten traumemottak 

Pasient 1.  

Pas kjøres til Akuttmottak Flekkefjord, kjøretid ca 20 min? Tas imot av 

traumeteam, vurdering, nødvendige tiltak utføres, CT undersøkelse. 

Traumeleder Ullevål informeres, overflytting organiseres til adekvat nivå 

Aktuelle tiltak 

 Risiko ved ufrie luftveier: for dårlig pust, mageinhold kan renne ned i 

luftveiene - Intubasjon, luftveier sikret 

 Risiko ved punktert lunge: sirkulasjonsstans - kirurg legger dren for 

avlastning 

 Risiko ved mistanke om blødning: for lite surstoff og for dårlig 

sirkulasjon i viktige organer, ev. organskade, ev utblødning - 

blodtransfusjon hvis nødvendig 

 Risiko ved arm uten sirkulasjon, nerver i klem: nerveskade, 

lammelser, ev amputasjon - reponeres av ortoped/kirurg(?)    

 Traume CT viser blødning i hodet, brudd i ribbein, punktert lunge, 

brudd i bekkenet med blødning men ikke pågående 

 Pas overflyttes til Traumesenter med nevrokirurgi, enten 

luftambulanse eller intensivtransport 

Valg av modell A og B ingen konsekvens for forløpet 

Pasient 2.  

Klinisk undersøkelse viser smerter i nakken, vondt i brystet og i nedre del av 

magen, merke etter bilbelte 

traume CT viser lite brudd i nakken som kan behandles med myk nakkekrage i 3 

måneder(?) ellers ingen skader. 

Pas legges inn til observasjon noen timer/et døgn?  

Valg av modell A og B ingen konsekvens for forløpet 

 

7.7  ROS og mulighetsanalyse 

Det er gjennomført en ROS-analyse av de to modellene som prosjektgruppen har 

anbefalt skal på høring. 

Prosjektgruppen hadde identifisert mange risikoområder (jf. fane tre i vedlegg xx) i de 

ulike modellene. Det ble tatt utgangspunkt i følgende risikoområder 

 Traume/ikke traume 

 Kvalitet 

 Rekruttering 

Deltakerne gjort en risikovurdering både modell A og B ved å identifisere risikoer i 

arbeidsgrupper og deretter presentere risikoene i de ulike modellene. Deretter ble det 

utarbeidet en felles oversikt, og alle gjorde deretter en individuell risikovurdering. ROS-

analysen er sammenfattet i vedlegg xx. 
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8.  Oppsummering 

Den 17.03.16 vedtok Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan. I foretaksmøte for 

Sørlandet sykehus HF 8. juni 2016 ble oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan, 

inklusive arbeidet med avklaringer av akuttfunksjoner, behandlet. Arbeidet med 

avklaring av akuttfunksjoner skal være gjennomført innen 1. april 2017. 

Adm. direktør nedsatte august-16 en prosjektgruppe som skulle konkretisere et samlet 

akuttilbud ved sykehuset i Flekkefjord.  

Gjennom en åpen og strukturert prosess har prosjektet evnet å involvere bredt. 

Samarbeid og diskusjonsklima har vært godt og preget av rom for ulike synspunkt, samt 

faktabaserte diskusjoner.  

Kvalitet og pasientsikkerhet har vært hovedfokus i arbeidet med å konkretisere samlede 

akuttfunksjoner i Flekkefjord. Prosjektgruppen har utarbeidet et forslag til hvilke tilbud 

som videreføres ved SSF, hva som skal videreutvikles og forslag til modeller for 

fremtidig organisering av det kirurgiske/ortopediske tilbudet.  

Gruppen utarbeidet fire alternative modeller for kirurgisk virksomhet og anbefaler at to 

av dem sendes på høring. Forslagene er kostnadsberegnet og ROS-analysert. ROS-

analysen forelå ikke før gruppen hadde levert sin rapport. 

Modell A utelukker traumemottak i Flekkefjord, mens modell B gir mulighet for å 

videreføre traumemottak. 

Prosjektgruppens valgte modeller, ble presentert av prosjektleder i styringsgruppemøte 

03.01.17. Styringsgruppen gav sin tilslutning til at disse modellene sendes ut på høring. 

9.  Vedlegg 

Vedlegg 1. Kommunikasjonsplan 

Vedlegg 2. Presentasjon av aktivitet og økonomitall  

Vedlegg 3. ROS analyse 

Vedlegg 4. SSFs funksjoner i SSHF – bærekraftig driftsform for fremtiden (sluttrapport) 

 

Lenke til Nasjonal helse og sykehusplan  på Stortingets nettside 

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=63652
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Sammendrag 

Oppdrag og mandat 

Grunnlaget for denne eksterne kvalitetssikringen, utført av Metier med 
søsterselskap OEC, er følgende oppdrag gitt av Sørlandet Sykehus (SSHF), 28 
desember 2016: 

SSHF ønsker en ekstern kvalitetssikring for å sikre at prosessen som beskrives i 
veilederen1 er fulgt, og at det er sikret tilstrekkelige åpenhet og involvering, samt 
gjort tilstrekkelige risiko- og mulighetsanalyser i forbindelse med avklaring av 
akuttfunksjonene for sykehuset i Flekkefjord. Vedlagte revisjonstabell som er 
utviklet av RHF-ene angir hva som skal kontrolleres, og det forutsettes at dette 
primært utføres i form av dokumentkontroll.  

Kvalitetssikrer sine overordnede vurderinger og hovedinntrykk 

Vårt generelle hovedinntrykk er at det er gjort et relativt grundig og omfattende 
arbeid i prosjektet, særlig for å sikre åpenhet, god involvering av interessenter, 
forutsigbarhet i prosesser samt i å utarbeide gode beskrivelser av dagens 
situasjon. Underlag for prosjektarbeidet er gjennomgående godt dokumentert og 
belyst.  

Samtidig er vår vurdering at prosjektet har hatt styringsutfordringer i form av 
svakere fremdrift en det planer la opp til. Dette har trolig medført at prosjektet har 
fått mindre tid til å gjennomføre analyser av mulige og alternative modeller og 
ROS-analysen enn ønskelig.  

ROS analysen er gjennomført med en bred og representativ deltakelse. Alle 
viktige interessenter synes å ha vært representert. Dette bidrar til å få frem ulike 
individuelle perspektiver og synspunkter, samtidig som åpenhet og involvering er 
ivaretatt. 

Gjennomføringen av ROS-analysen og dens resultater er også preget av for lite 
tilgjengelig tid. Det er derfor gjort tilpasninger i metode og det har ikke vært tid til i 
felleskap å vurdere hverken risiko, sårbarhet eller tiltak. Dette har slik vi ser det 
både svekket prosessen og foreliggende resultater av analysen.  

Vår hovedkonklusjon når det gjelder ROS-analysen er at den har begrenset verdi 
som videre beslutningsunderlag.  

At det ikke er gjennomført en mulighetsanalyse er en åpenbar svakhet i 
foreliggende dokumentasjon.  

 

 

 

 

 
 

                                                
1
 Med veileder forstås dokumentet Veileder for arbeidet med utviklingsplaner 
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1 Innledning 

Metier og vårt søsterselskap OEC har på oppdrag fra Sørlandet sykehus (SSHF) 
gjennomført ekstern kvalitetssikring av rapporten «Samlede akuttfunksjoner i 
Flekkefjord», datert 6. januar 2017. Som del av kvalitetssikringen har vi i tillegg 
gått gjennom mer enn 90 andre dokumenter, mottatt fra oppdragsgiver. Disse 
dokumentene er direkte eller indirekte relatert til arbeidet og prosessene, som har 
ledet fram til prosjektet rapport Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord. 

Denne rapporten inneholder kvalitetssikrer sine funn i dokument gjennomgangen, 
samt kvalitetssikrer sine vurderinger, konklusjoner og anbefalinger.  

1.1 Kvalitetssikrer sitt oppdrag og mandat 

Følgende oppdrag/mandat er gitt av SSHF til ekstern kvalitetssikrer:2  

«SSHF ønsker en ekstern kvalitetssikring for å sikre at prosessen som beskrives 
i veilederen er fulgt, og at det er sikret tilstrekkelige åpenhet og involvering, samt 
gjort tilstrekkelige risiko- og mulighetsanalyser i forbindelse med avklaring av 
akuttfunksjonene for sykehuset i Flekkefjord. Vedlagte revisjonstabell som er 
utviklet av RHF-ene angir hva som skal kontrolleres, og det forutsettes at dette 
primært utføres i form av dokumentkontroll.  

Behov for møter og/eller intervjuer avtales mellom SSHF og leverandør. 

For detaljer vises det til oppdragsbeskrivelsen utarbeidet av SSHF og tilbud fra 
Metier.»  

Presisering av mandatet 

Oppdragsgiver har på grunnlag av spørsmål fra kvalitetssikrer presisert følgende: 
 

 Grunnlaget for at kvalitetssikrer skal anvende «Veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner», som sentral metodisk tilnærming er at rapporten 
Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord vil inngå i det videre arbeid med å 
oppdatere U2030 og strategiplan 2018-20. Det er således viktig at de 
prinsipper som legges til grunn i arbeidet med helseforetakets 
utviklingsplan er fulgt. 

 Høringsinnspill mottatt på grunnlag utsendt høringsbrev 6. januar 2017 
skal ikke inngå i denne rapportens vurderinger. 

1.2 Grunnlagsdokumenter 

Underlaget for kvalitetssikringen har vært følgende dokumentasjon, mottatt fra 
oppdragsgiver: 

a. SSHF: Høringsbrev: de samlede akuttfunksjoner Sørlandet sykehus 
Flekkefjord, datert 6. januar 2017 

                                                
2
 Slik oppdraget fremkommer i kontrakt for ekstern kvalitetssikring mellom SSHF og Metier AS, 

datert 6. januar 2017.   
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b. SSHF: Høringsdokument – samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord, datert 
6. januar 2017, med vedlegg 1-4 (herunder ROS-analysen) 

c. SSHF: De samlede akuttfunksjonene i Sørlandet sykehus Flekkefjord, 
mandat datert 8. juni 2016 

d. HSØ: Protokoll fra foretaksmøte i Sørlandet sykehus HF, 8. juni 2016 

e. SSHF: SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden, 26. 
mai 2015 

f. Helse- og omsorgsdepartementet: Nasjonal helse og sykehusplan 

g. SSHF: Utviklingsplan 2030 

h. Strategiplan 2015-2017  

I tillegg til de overnevnte opplistede dokumenter foreligger ca. 85 ytterligere 
dokumenter i form av: Møtereferater, fremdriftsplaner, temabaserte 
orienteringer for prosjektgruppe, styringsgruppe og interessenter, diverse 
kvantitative oversikter, utviklingstrekk og analyser brukt som underlag i 
prosjektarbeidet, økonomioversikter, bemanningsoversikter, tidligere 
transportanalyser, nyhetsbrev, avisinnlegg, befolkningsframskrivinger, 
vaktplaner og diverse prosessbeskrivelser. Denne dokumentasjonen har 
også inngått i vår kvalitetssikring. 

1.3 Gjennomføring av kvalitetssikringen 

Kvalitetssikringen er gjennomført i perioden 9. januar - 13. februar 2017 i henhold 
det oppdrag/mandat som er gitt (jf. kapittel 1.1)  

Veileder for arbeidet med utviklingsplaner og Revisjonstabell utviklet av RHF-ene 
har sammen med annen sentral kvalitetssikringsmetodikk vært anvendt. 

Kvalitetssikringen er basert på en helhetlig gjennomgang av den samlede 
mottatte dokumentasjon (jf. kapittel 1.2). Det er ikke foretatt selvstendige 
analyser av kvalitetssikrer. 

Det er ikke gjennomført intervjuer eller samtaler med interessenter som har 
bidratt i utarbeidelsen av rapporten Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord.  

1.4 Uavhengighet 

Kvalitetssikringsoppdraget er gjennomført uten føringer fra oppdragsgiver. De 
vurderinger og anbefalinger som fremkommer i denne kvalitetssikringsrapporten 
gjenspeiler ekstern kvalitetssikrer sine vurderinger, gjort på et selvstendig 
grunnlag. 

1.5 Oppbygning av denne rapporten 

I kapittel 2 gis det først en kort fakta beskrivelse av det som fremkommer i mottatt 
dokumentasjon av anvendt prosess i prosjektets arbeid. Deretter presenteres 
kvalitetssikrer sine vurderinger av den gjennomførte prosessen opp mot de 
prinsipper for en god prosess som er lagt til grunn i veilederen. I vedlegg 1 gis en 
ytterligere utdypning. 
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I kapittel 3 presenteres første en faktadel som kort gjengir sentrale temaer i 
rapporten Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord sitt innhold før kvalitetssikrer 
presenterer sine vurderinger.  

 

I kapittel 4 gis det en kort fakta beskrivelse av ROS-analysen for modell A og B. 
Deretter gir kvalitetssikrer sin vurdering av analysen mhp. prosess, resultater og 
analysens verdi som beslutningsunderlag. 

I kapittel 5 presenteres vår sammenstilling av våre vurderinger og 
hovedkonklusjoner. 
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2 Prosjektets prosess  

I dette kapittelet gis det først en kort fakta beskrivelse av det som fremkommer i 
mottatt dokumentasjon av anvendt prosess i prosjektets arbeid. Dette i forhold til 
prinsippene som legges til grunn for arbeid med en utviklingsplan. Sentrale 
begreper i veilederen knyttet til prosess er åpenhet, interessenter og involvering 
og forutsigbarhet.  

Deretter inneholder kapittelet kvalitetssikrer sin vurdering av den gjennomførte 
prosessen opp mot de prinsipper for en god prosess som er lagt til grunn i 
veilederen.  

I vedlegg 1 gis en nærmere konkretisering av hvordan vi har vurdert prosessen 
med bruk av revisjonstabellen som det er vist til mandatet for kvalitetssikringen. 

2.1 Faktagrunnlag 

I perioden juni-september 2016 ble det utarbeidet et plangrunnlag som gav 
føringer om at prosessen i utredningsarbeidet som skal vurdere 
akuttkirurgi/traumemottak ved SSF, skal ta utgangspunkt i Veileder for arbeidet 
med utviklingsplaner.  

Mandatutkast for arbeidet med å vurdere akuttfunksjoner ved SSF ble utarbeidet 
i juni 2016. Det er senere gjort tilpasninger til mandatet basert på mottatte 
innspill, slik at endelig mandat forelå rundt 1. november 2016. 

Det er utarbeidet en overordnet fremdriftsplan som angir milepæler knyttet til 
delaktiviteter og ferdigstillelse av utredningen.  

2.2 Vurdering 

 
Kvalitetssikrer vil innlede vår vurdering av prosess med å peke på to dimensjoner 
som normalt er viktig for å etablere og oppnå gode prosesser i denne type 
utredningsarbeid; god involvering og tilstrekkelig styring.  
 
Hensiktsmessig involvering av interessenter bidrar til å sikre at alle viktige behov 
og perspektiver blir tilfredsstillende belyst, samt at det legges grunnlag for å 
skape forankring om prosessens vurderinger og anbefalt løsning. Styring er 
samtidig viktig for å sikre at leveranser oppnås i samsvar med gitt mandat, blant 
annet ved at det oppnås tilstrekkelig fremdrift i prosessen.  
 
Vårt hovedinntrykk er at prosjektet på en meget god måte har ivaretatt de viktige 
aspekter ved involvering, men i mindre grad lykkes med styringen av prosesser 
som skal bidra til mandatets leveranse på riktig tid.  
 
Vi gir her vår overordnede vurdering av åpenhet, involvering og forutsigbarhet.  
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2.2.1 Åpenhet, involvering og forutsigbarhet 

Det er meget godt dokumentert, i mottatt dokumentasjon, at SSHF har vektlagt at 
utredningsarbeidet/prosjektet skal planlegges og gjennomføres med en prosess 
som åpen, involverende og forutsigbar.  

Åpenhet  

Vår vurdering er at både planprosessen og selve gjennomføringen av 
utredningen/prosjektet har foregått i åpenhet. Det har vært mulig for alle 
interessenter å kunne følge prosessen.  

Det er dokumentert at prosjektet har iverksatt flere konkrete 
kommunikasjonstiltak i perioden fra juni 2016 til januar 2017 for å ivareta og følge 
opp veilederens beskrivelse av hva som inngår i åpenhet. 

Vår vurdering er at SSHF på en meget god måte har lagt til rette for at det har 
vært mulig å følge prosessen i prosjektet både for interne og eksterne 
interessenter.  

Interessenter og involvering 

Det er dokumentert at det er gjennomført en interessentkartlegging, som omfatter 
både interne og eksterne interessenter. Kvalitetssikrer legger til grunn at den 
kartlegging som er gjennomført er dekkende iht. veileders føringer om at det ved 
oppstart skal gjøres en interessentanalyse.  

Da denne utredningen, akuttfunksjoner ved SSF, er et bidrag til senere 
oppdatering av helseforetakets Utviklingsplan 2030 (U2030), mener 
kvalitetssikrer at det den interessentkartlegging som er gjort allikevel er 
tilfredsstillende. Det vektlegges i denne sammenheng at aktør/interessentbildet 
eksternt og internt fremstår som relativt kjent og oversiktlig for SSHF og 
prosjektet. 

Prosjektet har på en god måte involvert viktige interessenter. Dette er blant annet 
gjort gjennom en bred representasjon i styrings- og prosjektgrupper. Det er 
dokumentert at prosjektet har lagt til rette for at interessentene selv kan avgjøre 
om de vil involveres eller bare informeres. En kommunikasjonsplan er utarbeidet 
og synes å være fulgt opp med konkrete tiltak for å understøtte involvering og 
informasjon.  Samspillet mellom prosjekt- og styringsgruppen synes å ha fungert 
tilfredsstillende.  

Vår vurdering er at berørte kommuner, brukerutvalg, tillitsvalgte og andre 
interessentgrupper er involvert på en god måte. Dette gjelder i planprosesser, 
gjennomføring av prosjektet og i forhold til påfølgende høring. Det er videre 
dokumentert at det er gjennomført to dialogmøter mellom SSHF og HSØ.  

Forutsigbarhet 

Basert på mottatt dokumentasjon er vår vurdering at forutsigbarheten i prosjektet 
har vært tilfredsstillende. Det har vært tilgjengeliggjort informasjon, som har gjort 
det mulig for interne og eksterne interessenter å kunne forstå hva som foregår 
når og hvor beslutningspunktene er. Dette innbefatter også de videre milepæler 
våren 2017.  

Kvalitetssikrer vil samtidig påpeke at det avvik som foreligger mellom presenterte 
fremdriftsplaner og faktisk gjennomføring kan ha svekket forutsigbarheten i 
prosjektet. Det omtalte avviket kan knyttes til at prosjektet ikke fullt ut har lykkes i 
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å styre i samsvar med de milepæler som er satt i plangrunnlaget. Dette kan ha 
svekket forutsigbarheten i prosessen. Kvalitetssikrer vil samtidig framheve at 
plangrunnlaget flere ganger i utredningsperioden har blitt revidert, blant annet i 
erkjennelsen av at utredningsprosessene viste seg å ta lenger tid enn planlagt.  

2.2.2 Prosess og styring 

Vårt hovedinntrykk er, som nevnt over, at prosjektet på en meget god måte har 
ivaretatt de sentrale elementer som sikrer åpenhet, involvering og forutsigbarhet i 
prosessen. Samtidig er vår vurdering at prosjektets prosesser ikke har hatt den 
fremdrift som er lagt til grunn i plangrunnlaget.  Det vises her til fremdriftsplanen 
som er presentert i kapittel 3.5 i prosjektets rapport.  

Årsakene til forsinket fremdrift i prosjektets prosesser synes ut fra foreliggende 
dokumentasjon å være flere, herunder at det har tatt vesentlig lenger tid å få 
etablert prosjekt- og styringsgruppen enn antatt. Prosjektleder har i liten grad hatt 
mulighet til å påvirke dette, da dette skyldes forhold utenfor dennes påvirkning. 

Selv om forsinkelser i fremdrift synes å ha vært opp mot 2 måneder ift plan har 
fastsatt milepæl knyttet til leveranse av rapport vært opprettholdt. Kvalitetssikrer 
sin oppfatning er at forsinkelsene trolig har bidratt til å påvirke arbeidsprosessene 
i prosjektet, særlig i siste del av arbeidet. 

Det foreligger i rapporten gode beskrivelser av dagens situasjon for sentrale 
temaer, som er relevante ift det mandatet etterspør. Vår vurdering er at 
prosjektgruppen på en god måte har samlet inn og dokumentert nåsituasjonen av 
pasienttilbud, aktivitetsnivå og ressurssituasjonen ved SSF.  

Derimot er vårt hovedinntrykk at grunnlaget for vurdering av alternative modeller, 
kriterier og analyser har noe varierende kvalitet rent metodisk. En mer 
systematisk tilnærming i valg av og bruken av kriterier for å vurdere ulike mulige 
modeller, ville etter vår vurdering gitt en bedre og mer oversiktlig analyse. Det er 
eksempelvis vanskelig å forstå hvordan kriteriene (jf. kapittel 7.3) er fremkommet 
og hvordan disse er tillagt vekt i drøftingen av mulighetsrommet og de 
foreliggende alternativer. Kvalitetssikrer mener at det ville styrket utredningen om 
prosjektet i større grad hadde anvendt kriterier fra tidligere planarbeid, 
eksempelvis fra utviklingsplan 2030, Strategiplan 2015-17 og fra arbeidet gjort 
ifm SSFs funksjoner i SSHF – Bærekraftig driftsform. Dette ville trolig gitt en 
tydeligere sammenheng mellom det denne utredningen iht mandatet skal svare 
ut og de nevnte plandokumenter. Når man her har valgt andre kriterier burde de 
vært begrunnet hvorfor man har valgt å gjøre dette.  

Når vi her trekker dette fram i vår prosessvurdering, er det fordi at analysene 
synes å bære preg av å ha vært gjennomført og sammenstilt under tidspress. 
Tydeligere kriterier og mer tid til modning i prosessen med å analysere og 
sammenstille alternativene, ville gitt en mer oversiktlig analyse og enda bedre 
forankring. En annen sentral konsekvens av at prosessen i siste fase synes å ha 
vært tidsstyrt er at ROS-analysen har mangler og svakheter (disse omtales 
nærmere i kapittel 4) begrunnet blant annet i mangel på tid. 

2.3 Delkonklusjon 

Kvalitetssikrer sitt hovedinntrykk er at prosjektets prosesser på en meget god 
måte har fulgt opp og ivaretatt prinsippene knyttet til åpenhet, involvering av 
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interessenter og forutsigbarhet, slik de fremkommer i Veileder for arbeidet med 
utviklingsplaner. For nærmere utdypning viser vi til vedlegg 1.  

Samtidig er vår vurdering at prosjektet har hatt styringsutfordringer i form av 
svakere fremdrift en det planen la opp til. Dette synes å ha medført at prosjektet 
har fått mindre tid til analyse av alternative modeller og ROS analysen enn 
ønskelig. Vår vurdering, basert på foreliggende dokumentasjon, er at mangler og 
svakheter i disse analysene er en konsekvens av at prosjektet i sluttfasen har 
vært tidsstyrt for å rekke de frister til leveranse som er satt..   
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3 Alternativer - endring av akuttfunksjon ved SSF  

I dette kapittelet presenteres først en faktadel som kort gjengir sentrale temaer i 
rapportens innehold, samt modeller som er vurdert og valgt. Deretter gis 
kvalitetssikrer sine vurderinger av disse temaene.  

3.1 Fakta 

Det er i henhold til mandatet for utredningen Samlede akuttfunksjoner i 
Flekkefjord definert at SSF skal: 

 Opprettholde og videreutvikle akutt diagnostikk og behandling av 
pasienter med hjerneslag og hjertesykdom.  

 Følge opp igangsatt dialysebehandling og medisinsk kreftbehandling og 
sykdomslindring. Dette i samarbeide med aktuelle enheter i DDHF.  

 Opprettholde status som fødeavdeling i tråd med gjeldene Fødeveileder. 
 
Utredningen skal i henhold til mandatet legge følgende nasjonale retningslinjer, 
regionale strategier og føringer til grunn: 

 Nasjonal helse- og sykehusplan 
 Plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst (HSØ styresak 075-2012),  
 Strategi for pasientsikkerhet og kvalitet (HSØ styresak 093-2013) 
 Gjeldene Fødeveileder    
 Ny nasjonale traumeplan. 
 

Følgende dokumenter, analyser, vedtak, anbefalinger og erfaringer skal 
vektlegges i utredningen: 

 Utviklingsplan 2030 (U2030) 
 Adm. direktør sin beslutning 27. mars 2015 om at det ikke lenger skulle 

utføres større, akutte kompliserte bukoperasjoner ved SSF.  
 ROS-analyse og samfunnsmessig konsekvensanalyse gjennomført av 

PwC, i forbindelse med arbeidet med U2030 i 2014 og 2015. 
 Anbefalingene fra «SSFs funksjoner i SSHF – bærekraftig driftsform for 

fremtiden (2015)». «Flekkefjord skal ha akuttfunksjon i indremedisin, 
anestesilege i døgnkontinuerlig vakt, et bredt spekter av dagkirurgi og 
polikliniske tjenester, samt et godt utbygd diagnostisk apparat innenfor 
laboratoriemedisin og radiologi. Fødetilbudet skal videreføres.»  

 Mandat for kirurgisk virksomhet i SSHF. Erfaringene fra 
«operasjonsprosjektet» i Arendal fra 2015. 

 Erfaringene fra «Rett drift - rett i drift» 2016 tas med i det videre arbeidet.  
 

Adm. direktør har etablert en prosjektgruppe som har hatt som oppgave å 
gjennomgå akuttfunksjoner, prehospitale tjenester og konkretisere et samlet 
akuttilbud i Flekkefjord.  
 
Kvalitet og pasientsikkerhet har vært hovedfokus, med anbefaling av hvilke tilbud 
som anbefales videreført, hva som skal videreutvikles og hvilke modeller for 
fremtidig organisering av kirurgiske/ortopediske tilbud. 
 

1. Det er gjort vurderinger av ulike modeller, både som fortsettelse av 
dagens virksomhet og modeller som baseres på større endringer i 
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akuttilbudet. 2 stk. B-alternativer (B1 og B2) har basert seg på å gi 
mulighet for traumemottak ved SSF. 

2. Ut fra 4 modeller er 2 valgt (A2 og B2) og medtatt i Ros-analyse og 
høringsalternativer som alternativ A og alternativ B. 

3.2 Vurderinger 

Nasjonal Helse- og sykehusplan 

I henhold til veileder for utviklingsplan skal helseforetaket beskrive sykehusene ut 
fra de definisjoner av de fire sykehustyper som er gitt av Nasjonal helse- og 
sykehusplan.  
Utredningen har redegjort for Nasjonal helse – og sykehusplanens inndeling for 
alternative akuttsykehus (med eller uten akuttkirurgi), inkludert Stortingets 
presiseringer.  Arbeidet med avklaring av dette skal være gjennomført innen 1. 
april 2017.  
Kvalitetssikrer har ikke funnet at utredningen problematiserer sykehustype mht.  
traumemottak i forhold til NHSP.  Det er ikke medtatt en egen transportanalyse 
eller vurdering av reisevei/ transporttid sammenliknet med andre tilsvarende 
HF/sykehus.  

 

Kvalitet.  Kirurgi ved lavt volum  

I utredningen beskrives at kvaliteten på de kirurgiske og ortopediske inngrep er 
generelt god, dokumentert på de områder det finnes dokumentregistre. Det 
uttrykkes under kapittel 6.1 Kvalitet bekymring rundt inngrep som utføres svært 
sjelden. Da SSF i henhold til beslutning fra Administrerende direktør 27. mars 
2015 ikke lenger skulle utføre større akutte kompliserte bukoperasjoner, meldes 
det at denne beslutningen må tas med i vurderingen om SSHF fortsatt skal ha 
traumemottak i Flekkefjord.  
Kvalitetssikrer sin vurdering er at prosjektet bare i begrenset grad har drøftet 
problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom kvalitet/volum og den overfor 
omtalte kvalitetsutfordringen ved SSF i alternativvurderingen og i ROS-analysen. 
En tydeligere drøfting av mulige problemstillinger ville ha styrket analysen. 
 

Vurderte og forkastede modeller 

o Ut fra overordnet mål om å velge en retning som sikrer et moderne sykehus 
rustet for fremtiden er modellene A1 og B1 forkastet. Modell A1 og B1 er 
begrunnet forkastet pga særskilt vektlegging av utfordring knyttet til 
bærekraftighet i forhold til økonomi og rekruttering. Begge gir betydelig økt 
legelønnskostnad. For Modell B1 sin del var prosjektgruppen omforent om at 
det ikke er realistisk å drive på samme måte som i dag, da det mangler 
pasientgrunnlag for to parallelle vaktlag med ortopeder og kirurger. 

 
o Prosjektets prosess og begrunnelse for forkastede modeller er ikke bredt eller 

tydelig presentert.  Kvalitetssikrer har derfor vanskeligheter med å forstå 
prosess og begrunnelse for etablering, vurdering og begrensing av modeller.  

 

Valgte alternative modeller:   

 
Modell A (2) 
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o Modell A (A2) utelukker traumemottak og medfører relativt store 
endringer på det kirurgiske/ortopediske tilbud. Det baseres hovedsakelig 
på elektiv kirurgisk/ortopedisk tilbud, med Ø-hjelp kun på dagtid. 
Prosjektgruppen er delt i synet om modell A (A2) er faglig forsvarlig 
utover vanlig arbeidstid, spesielt pga turnuslege er alene. Det pekes på at 
modellen har muligheter for besparelser. Modellen kan gradvis bygges 
om fra dagens drift. 

  
Modell B (2) 

o Modell B (B2) gir mulighet for å opprettholde traumemottak og 
opprettholder mest mulig av dagens tilbud, med en bemanning som de 
fleste i gruppen mener kan være bærekraftig.  Rapporten melder at SSF 
fyller traumeveilederenes krav per 2016, men noen av prosjektets 
gruppemedlemmer likevel stiller spørsmål om det er god nok kvalitet 
grunnet relativt lavt volum. Det er delt syn på om mulighet for rekruttering 
og kvalitetssikring ved lavt kvalitet grunnet relativt lavt volum. Det er også 
syn på om mulighet for rekruttering for dette alternativet.  

  
Ø-hjelp / Traumemottak 
Prosjektgruppen er delt i synet om kirurgiske og ortopediske ø-hjelp i SSF og 
med det hvilken av modellene som skal anbefales til administrerende direktør.  
Vurdering om videreføring av traumemottaket eller ikke er ulikt vurdert. ROS-
analysen forelå ikke før gruppen leverte sin rapport, og kunne med det ikke tilføre 
utredningen synspunkter eller mulighetsvurderinger. Vår vurdering er at temaet 
Traumemottak er et kjernespørsmål i utredningen og argumenter pro og kontra 
kunne vært tydeligere synliggjort.  

 
Prehospitale tjenester 
Utredningen peker på at ambulansetjenesten har kapasitet og vil kunne håndtere 
forventede transporter til Kristiansand innenfor dagens kapasitet. Det er ikke pekt 
på sammenliknbare transportavstander for sammenliknbare sykehus. Dette 
vurderer vi som en svakhet ved analysen.   

 
Økonomi 
Prosjektgruppen har primært fokusert på fag og ressurser og ikke fokusert på 
den mest kostnadseffektive modellen. Det meldes at et pasientvolum på ca. 40 
000 mennesker gir på langt nær grunnlag for vaktordninger for andre fag enn 
medisin. Videre betydelige utfordringer for vaktordninger på dagtid for kirurgi. 
Kostnadsmessig kommer alt. B dårligst ut mht. legelønnsforbruk. Samlet 
økonomisk konsekvens for modellvalg er ikke gjort da dette ligger utenfor 
prosjektets mandat.   
 
HF-perspektiv 
Prosjektet har ikke hatt som mandat å peke på hvordan alternativene kan 
plasseres inn i et HF-perspektiv. Samtidig har konsekvensen av de ulike modeller 
stor innvirkning på øvrige sykehus, der hver av modellene innehar ulike 
utfordringer med hensyn til funksjonsdeling mellom helseforetakets sykehus i et 
HF-perspektiv. Det hadde styrket analysen om HF perspektivet var bedre drøftet. 
  
Usikkerhet 
Utredningen peker på usikkerhet og muligheter for de ulike alternativene, uten at 
det har vært anledning til å ta dette videre. 
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3.3 Delkonklusjon 

Underlag for prosjektarbeidet er godt dokumentert og belyst, med godt definerte 
arbeidsoppgaver definert for prosjektgruppen. Kvalitetssikrer har fått dette godt 
dokumentert ved omfanget av dokumenter som er tilsendt/gitt innsyn i.  

Rapportens noe tynt begrunnede anbefalinger tyder på at det med fordel kunne 
vært avsatt mer tid til prosjektarbeid.  Traumemottak er et kjernespørsmål i 
utredningen og argumenter pro og kontra kunne vært tydeligere synliggjort.  

ROS-analysen ble ikke gjennomført mens prosjektarbeidet foregikk og arbeidet 
derfra kunne følgelig ikke medtas i arbeidet for bedre anskueliggjøring eller 
forbedring av modellene. Den usikkerhet som er angitt kunne vært avhjulpet med 
tid til vurdering av muligheter og tiltak.   
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4 Risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) 

I dette kapittelet gis det først en kort fakta beskrivelse av foreliggende ROS 
analyse for modell A og B. Deretter gir kvalitetssikrer sin vurdering av analysen 
mhp. prosess, resultater og analysens verdi som beslutningsunderlag. 

4.1 Fakta 

ROS-analysen av modell A og B er gjennomført i Flekkefjord 4. januar 2017.   
Hensikten med ROS analysen er å belyse risikobildet i de to modellene. På 
grunn av begrenset tilgjengelig tid og størrelsen på analysegruppen (21 
deltakere), er en noe forenklet metode anvendt. Fokus var på å identifisere de 
mest signifikante risikoene i de to modellene gjennom en kvalitativ tilnærming. 
Etter anmodning fra prosjektgruppen ble hovedfokuset i analysen knyttet til 
følgende tre temaer/kategorier: Rekruttering av spesialister, faglig forsvarlighet 
og opprettholdelse eller nedleggelse av traumemottak i Flekkefjord.  

Det foreligger individuelle vurdering av risikoer, kategorisert i temaer for hver av 
modellene. På grunn av tidspress ble ikke resultater eller tiltak diskutert i 
fellesskap. Resultater av analysen viser at det er gjennomgående ulik oppfatning 
av nivå på risiko mellom deltakerne av de kategorier/risikoer som er gjennomgått. 
Alle deltakerne i ROS-analysen har hatt anledning til å gi sin individuelle stemme. 
Det er identifisert risikoer og mulige sårbarheter ved begge modellene. Samlet 
sett er modell A vurdert av analysegruppen å ha høyere risiko enn modell B. Det 
er ikke gjennomført en mulighetsanalyse. 

4.2 Vurdering 

Kvalitetssikrer sin vurdering av fremlagt dokumentasjon av ROS analysen (De 
samlede akuttfunksjoner SSF – ROS-analyse) er inndelt i følgende sentrale 
temaer: 

Analysegruppen 

Det vurderes som positivt at prosjektet har fått samlet en bred og representativ 
deltakelse i gjennomføringen av ROS analysen 4. januar 2017. Vår vurdering er 
at alle de viktige interessenter synes å være representert. Dette bidrar til å få 
frem ulike perspektiver og synspunkter, samtidig som åpenhet og involvering er 
ivaretatt. Det vurderes som riktig å hente inn en ekstern fasilitator.  

Prosess og metode 

Fasilitator, i ROS analysen fra Deloitte, trekker frem at det er gjort flere 
tilpasninger i innhold og gjennomføring av analysen på grunn av begrenset 
tilgjengelig tid. Vår vurdering er at metoden som er anvendt ivaretar på en bra 
måte det faktum at en ROS-analysen hovedsakelig er en kvalitativ 
risikovurdering, bygget på faglig skjønn og erfaring.  

Risiko uttrykkes normalt ved å sette sannsynlighet for og konsekvenser av 
uønskede hendelser. Kvalitetssikrer sin vurdering er at den metodiske 
tilnærmingen som normalt ligger i bunn av en ROS-analyse her er noe 
svekket blant annet fordi sannsynlighet og konsekvens av identifiserte 
hendelser ikke ble vurdert pga tidspress. 
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Innspill og vurderinger som foreligger er basert på individuelle betraktninger hos 
analysedeltakerne. Det var ikke tid til å vurdere disse nærmere i fellesskap. Tiltak 
ble heller ikke diskutert i fellesskap på grunn av tiden tilgjengelig. At det det ikke 
har vært tid til å diskutere risiko og tiltak i fellesskap har etter kvalitetssikrer sin 
oppfatning trolig svekket den samlede forståelse og forankring i analysegruppen. 

Analysens resultater 

ROS analysens resultater viser at det er relativ betydelig ulik oppfatning av risiko 
og sårbarhet i de fleste temaer som er behandlet. Å få frem denne ulike 
oppfatningen er en verdi i seg selv.  

Det er eksempelvis vesentlig ulik vurdering av hvorvidt modell A tilfredsstiller krav 
i nasjonal helse- og sykehusplan, se under: 

 

Tilsvarende eksempel knyttet til rekruttering og hull i utdanningen for turnuslege: 

 

Når det gjelder modell B er det vesentlig ulik vurdering av risiko knyttet til 
traumefunksjonen, slik: 

 

Det som er vist, som eksempler over, er de risikoer hvor det er mest markant ulik 
oppfatning av risiko og sårbarhet. Samlet sett viser de foreliggende resultatene 
av ROS-analysen at modell A er vurdert å ha høyere samlet risiko enn modell B, 
slik analysegruppen har vurdert de ulike temaene. De foreliggende resultater av 
ROS analysen gjengir hvordan deltakerne på gruppesamlingen på individuelt 
grunnlag har vurdert risiko og sårbarhet. Dette skal man selvsagt ta på alvor.  

Kvalitetssikrer mener allikevel at det er grunnlag for å reflektere over hvorfor det 
er såpass ulik oppfatning og gjennomgående stor spredning i oppfattelse av 
risiko i både modell A og B. Kvalitetssikrer overlater til SSHF å selv gjøre disse 
refleksjonene. 

Kvalitetssikrer kan ikke se bort ifra at resultatene kunne sett noe annerledes ut 
dersom det hadde vært avsatt mer tid i ROS analysen og utveksling av 
synspunkter og vurderinger hadde blitt utført i fellesskap før individuell 
avstemning.  

Kvalitetssikrer vil også påpeke at det er utfordrende å eventuelt skulle konkludere 
rundt foreliggende risiko og sårbarhet i modellene A og B. Selv om man har brukt 
samme fire kategorier for å sortere risikotemaer (Traume, Faglig, Rekruttering og 
Annet) er innholdet i mange av risikoene som er vurdert vesentlig forskjellige.  
Eksempelvis er ikke risikoen (under traume i modell A) «Modellen tilfredsstiller 
ikke krav i nasjonal helse- og sykehusplan» vurdert under traume i modell B.  
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Flere av tiltakene som er listet i ROS-analysen kan relateres til ressurser og 
økonomi. Hvorvidt modellene er økonomisk bærekraftige synes ikke å ha vært 
vurdert i ROS-analysen. Det er mulig slike vurderinger vil bli gjort senere et HF 
perspektiv.  

For å kunne sammenligne reell risiko mellom alternativer (her modeller) er det, 
etter kvalitetssikrer sin oppfatning, en fordel å bruke sammenlignbare 
hendelser/risikoer. Vår vurdering er at ROS-analysen bare delvis i 
risikovurderingen har brukt sammenlignbare hendelser. Følgelig er det vanskelig 
å sammenligne det samlede nivået på risiko og sårbarhet mellom modell A og B. 

Manglende mulighetsanalyse 

Vår forståelse, basert på fremdriftsplanen i prosjektet, er at det også skulle vært 
gjennomført en mulighetsanalyse, i tilknytning til ROS-analysen. Det vises her bla 
til mandatet for kvalitetssikringen (jf. kapittel 1.1) i denne rapporten og 
fremdriftsplan (kapittel 3.5) i rapporten Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord.  

At det ikke er gjennomført en mulighetsanalyse er etter kvalitetssikrer sin 
vurdering en åpenbar svakhet i prosjektets leveranser og foreliggende 
dokumentasjon.  

Analysens verdi som beslutningsunderlag 

Et sentralt spørsmål kvalitetssikrer vil fremheve er hvordan ROS-analysens 
resultater best kan anvendes i det videre arbeid, som input til Strategiplan 2018-
2020 og U2030.  

Det viktigste resultatet av ROS-analysen er at den viser at det er betydelig ulik 
vurdering og oppfatning av risiko og sårbarhet knyttet til modellene A og B. Dette 
har verdi i seg selv og bør gi innspill til videre prosesser og beslutningsgrunnlag. 
Hva denne ulike oppfatningen skyldes kan også være et tema uten at vi går 
videre inn i det.  

Den store spredningen i vurdering av foreliggende risiko og sårbarhet i begge 
modellene, medfører etter at det ikke synes å foreligge et godt nok grunnlag for 
kunne konkludere hvilken av de to modellene som har høyest risiko og gir størst 
sårbarhet.  

ROS analysen, slik resultatene foreligger, tilpasninger gjort i metode på grunn av 
manglende tid og de påpekte svakheter, bør etter kvalitetssikrer sin vurdering 
medføre at analysen gis en begrenset verdi som videre beslutningsunderlag.  

4.3 Delkonklusjon 

ROS-analysen er gjennomført med en bred og representativ deltakelse. Alle 
viktige interessenter synes å ha vær representert. Dette bidrar til å få frem ulike 
perspektiver og synspunkter, samtidig som åpenhet og involvering er ivaretatt. 

Gjennomføringen av ROS-analysen synes å være preget av for lite tilgjengelig 
tid. Det er gjennomført tilpasninger i metode og det har ikke vært tid til i felleskap 
vurdere hverken risiko, sårbarhet eller tiltak. Dette vurderes å ha svekket 
prosessen og foreliggende resultater av analysen.  
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At det ikke er gjennomført en mulighetsanalyse er en åpenbar svakhet i 
foreliggende dokumentasjon.  

ROS-analysen, slik resultatene foreligger, tilpasninger gjort i metodisk tilnærming 
på grunn av manglende tid og de påpekte svakheter, bør etter kvalitetssikrer sin 
vurdering medføre at analysen har en begrenset verdi som videre 
beslutningsunderlag 
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5 Oppsummering 

Vårt generelle hovedinntrykk er at det er gjort et relativt grundig og omfattende 
arbeid i prosjektet, særlig for å sikre åpenhet, god involvering av interessenter, 
forutsigbarhet og å lage gode beskrivelser av dagens situasjon. Prosjektets 
analyser synes allikevel å være preget av at det har blitt for lite tid i sluttfasen av 
prosjektet til å kunne modne foreliggende resultater og konklusjoner. 
  
Samtidig er vår vurdering at prosjektet synes å ha hatt styringsutfordringer i form 
av svakere fremdrift enn det planer la opp til når det gjelder milepæler. Dette 
synes å ha medført at prosjektet har fått mindre tid til analyse av alternative 
modeller og ROS enn ønskelig. Vår vurdering er at mangler og svakheter i 
prosjektets analyser er en konsekvens av at prosjektet i sluttfasen har vært 
tidsstyrt for å rekke leveransedato. Det vil si at det synes å ha vært viktigere å bli 
ferdig til riktig tid enn å prioritere kvalitet i de utførte dokumenterte analyser.  

Underlag for prosjektarbeidet er godt dokumentert og belyst, med godt definerte 
arbeidsoppgaver definert for prosjektgruppen.  

Rapporten de samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord sine noe tynt begrunnede 
anbefalinger tyder på at det med fordel kunne vært avsatt mer tid til 
prosjektarbeidet, eventuelt at prosjektet bedre hadde styrt fremdriften.   

ROS-analysen er gjennomført med en bred og representativ deltakelse. Alle 
viktige interessenter synes å ha vært representert. Dette bidrar til å få frem ulike 
individuelle perspektiver og synspunkter, samtidig som åpenhet og involvering er 
ivaretatt. 

Gjennomføringen av ROS analysen synes å være preget av for lite tilgjengelig 
tid. Det er derfor gjennomført tilpasninger i metode og det har ikke vært tid til i 
felleskap å vurdere hverken risiko, sårbarhet eller tiltak. Dette har slik vi ser det 
svekket prosessen og foreliggende resultater av analysen.  

At det ikke er gjennomført en mulighetsanalyse er en åpenbar svakhet i 
foreliggende dokumentasjon.  
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Vedlegg 1 
 

 Kontroll Ja/Nei Hvordan 
PROSESS.  
Har prosessen vært: 

   

 
 
 
 

 
 
 
Åpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har informasjon vært tilgjengelig 
for interessenter under arbeidet? 

Hovedinntrykk 
JA 

 
Deltemaer 

 
 

Ja 
 
 
 

Ja 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 

Ja 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mandat og prosjektsammensetning 
Det har vært åpenhet om mandat og prosjektsammensetning, 
informasjon er gjort tilgjengelig. 
 
Orienteringer: 
Det er dokumentert at det har blitt holdt flere orienteringer og 
presentasjoner i ulike fora om prosjektet. 
 
Kommunikasjonsplan: 
Det er utarbeidet en kommunikasjonsplan med en 
interessentoversikt, interessentroller og tiltak/kanal for involvering i 
ulike versjoner. Denne er oppdatert i prosessen, blant annet 
15.nov.17. Kommunikasjonsplanen er anvendt i 
informasjonsarbeidet. 
 
Intranett: 
Sentrale dokumenter i arbeidet har vært tilgjengelig på egen 
prosjektside på intranett og i dokumentarkiv (Public 360).  
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Ja 
 
 
 
 
 

Ja 
 
 

Ja 
 
 

Ja 

 
Nyhetsbrev:  
Nyhetsbrev hver 14.dag til definerte interessenter medtatt i 
kommunikasjonsplan. Nyhetsbrevet oppsummere viktige møter med 
hovedsynspunkter. 
 
 
Media/presse: 
Pressemeldinger/omtale gjennom prosjektperioden. 
 
Høring 
Høringsbrev utsendt 06.01.2017 til et alle høringsinstanser med 
svarfrist 3. februar 2017. 
 
Mulig å følge prosessen for alle som ønsker innsyn? 

 Lagt ut informasjon om hvordan prosjektet kan kontaktes ved 
behov, slik at det kan rettes spørsmål 

 Informasjon lagt ut i ulike kanaler 
 

 
 
 

 
 
 
Forutsigbar 

 
 
 
 
 
 
Interessenter kunne forstå når 
avgjørelser ville bli tatt 
 
 

Hovedinntrykk 
JA 

 
Delområder 

 
Ja 
 
 
 
 
 

Ja 
 

 
 
 
 
 
Plangrunnlag med milepeler utarbeidet: 
Fremdriftsplan med milepæler knyttet til beslutninger er utarbeidet og 
presentert  
 
Orienteringer/møter - gjennomført 

 Dialogmøter, ordinære møtekanaler samt andre fora for direkte 
kommunikasjon.  

 To møter med Sørlandsbenken (stortingsrepresentanter) 

 Informasjon i Praksisnytt 

 To dialogmøter med HSØ 
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Nei 
 
 
 

 
 

 
Ja 

 Kontakt med politisk miljø og rådmenn i Listerregionen. 

 Klinikkdirektører har vært tillagt ansvar for forankring i egen 

klinikk /interne interessenter 
 Pressemeldinger gjennom prosjektperioden. 

 Kommunikasjonsplan definerer som et av flere hovedbudskap at 
det samlede akuttilbudet for SSF skal avklares innen 1. april 
2017.  

 
Fremdrift iht. utarbeidede og kommuniserte planer? 

 Endelige leveransedatoer (hovedmilepæler) er holdt fast 
gjennom prosessen, men det er avvik mellom prosjektets 
framdriftsplan og gjennomføringsprosess. 

 Eksempel: ROS-analysen som var planlagt gjennomført i okt. 16; 
i realitet først gjennomført 3. jan 17.  

 Utredningsarbeidet synes i sluttfasen å være preget av dårlig tid 
(utredningen synes å ha blitt tidsstyrt for å rekke gitte frister). 

 
 
Høring 
Høring er sendt ut og gjennomført iht. kommunisert plan. 
 

 
 
 
 
 

Involverende 

 
 
 
 
 
Ble det gjort interessentanalyse? 

Hovedinntrykk 
         JA 
 

Deltemaer 
 

 

Delvis ja 
 

 
 
 

 

 
 
 
Interessentanalyse: 
Ikke dokumentert at det er utarbeide en helhetlig interessentanalyse. 
Det foreligger en interessentoversikt hvor en rekke interne og 
eksterne interessenter er identifisert (kapittel 3.6) 
Det som er dokumentert fremstår mer som et «skrivebordprodukt» 
enn en interessentanalyse hvor interessenters behov, 
påvirkningskraft og eventuelle konflikter ift vurderingsområdet er 
faktisk undersøkt. Samtidig vil vi fremheve at nok ikke er nødvendig 
med en helhetlig interessentanalyse for denne utredningen. Dette 
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Ja 
 

 
Ja 
 
 
 
? 

argumentert med at produktet ikke er en utviklingsplan, men et 
innspill til U2030 og strategi 2018-20. Det bør tillegges vekt at 
interessentbildet, internt og eksternt, er relativt oversiktlig for 
prosjektet.  
 
Involvering av kommuner, tillitsvalgte og brukere er ivaretatt gjennom 
styringsgruppe og arbeidsgruppe 
 
Det foreligger plan for informasjon til interessenter 
(kommunikasjonsplan. Tiltak beskrevet. 
 
Uteglemt interessent? 
Medisinsk serviceklinikk (MSK) ved SSHF? Er denne interessenten 
uteglemt eller representert gjennom annen interessent?  MSK 
ivaretar laboratorie – og radiologitjenester samt husøkonom ved 
SSF. 
 
Kvalitetssikrer vil samtidig påpeke at det ikke synes å være uteglemt 
andre sentrale interessenter i kartleggingen.  
 
 

 
 
 
 

I dialog med 
kommunene 

 
 
 
 
Kommunene har blitt involvert 
og ikke bare informert 

Hovedinntrykk 
JA 

 
Deltemaer 

Ja 
 
 
 

Ja 
 
 
 

 
 
Aktiviteter som gir grunnlag for kommunal involvering 

 Kommunene invitert i prosess med mandatutforming for 
utredningen 

 Det har vært utarbeidet en møtekalender som er blitt oppdatert i 
prosjektperioden for sikring av fremdrift og involvering mot 
kommuner.  

 
Involvering av aktuelle kommuner 
Kontakt med politisk miljø og rådmenn i Listerregionen. Kommunene 
er involvert. Etablert dialog dokumentert gjennom referater.  
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Ja 
 

 
? 

Høring 
Høring som grunnlag involvering tilrettelagt og gjennomført. 
Høringsutkast sendt alle aktuelle kommuner. 
 
Tidspress mot slutten av utredningen 
Tidspress mot slutten av utredningsperioden kan ha påvirket 
utredningen negativt fordi det kan ha svekket dialogen (ikke 
dokumentert) 

 

 
 

I dialog med eier 

 
 
Har det vært dialog underveis? 

Hovedinntrykk 
JA 

 
 
Dialogmøter er gjennomført. To dialogmøter mellom HSØ og SSHF 

 Møte nr. 1 er dokumentert i Protokoll av 8.juni .2016 

 Møte nr. 2 av 24. august 2016 er dokumentert (brev av 14. sep 
2016). 
 
 

 
 
 
 
Brukerne har 
medvirket 

 Hovedinntrykk 
JA 

 
 
 
Involvering og informasjon 

 En brukerrepresentant i styringsgruppen 

 Brukerutvalg er med i referansegruppen; dokumentert deltakelse 
i 3 møter / protokoller 
 

 

 

 
 
 
Tillitsvalgte har 
medvirket 

 
 
 
Tillitsvalgte har hatt reell 
medvirkning  

Hovedinntrykk 
         JA 

 
 
 
Tillitsvalgtes dokumenterte medvirkning 

 To foretakstillitsvalgte i styringsgruppen 

 Informasjonsmøter er gjennomført  
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 Tillitsvalgte har hatt mulighet til medvirket i utforming av 
utredningens mandat (sommer/høst 2016) 

 Avtaleverk synes fulgt i prosessen (selv om det foreligger en 
protokoll som dokumenterer noe uenighet mellom tillitsvalgte og 
ledelse knyttet til mandatforståelse) 

 

 
 
Kommunikasjons-
plan foreligger 

 Hovedinntrykk 
          JA 

 
 
Kommunikasjonsplan er utarbeidet med møtekalender og tiltak. 
Oppdatert ved behov underveis i utredningsprosessen.   
 

 
 
 
 
 
 
 
Ved endringer i 
sykehusenes 
akuttfunksjoner skal 
disse planlegges 
sammen med 
kommunale akutt-
tjenester 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fastleger, legevakt, DPS og 
lokalmedisinske sentra, 
prehospital kapasitet, utstyr og 
kompetanse vurderes i 
sammenheng 
 
 
 
 

Hovedinntrykk 
JA 

 
 

Deltemaer 
 

Ja 
 
 
 

Ja 
 

 
 
 

? 
 
 

Ja 
 

 
 
 
 
 
 
Endringer i akuttfunksjoner 
Endringer av akuttfunksjoner er dokumentert planlagt i direkte 
sammenheng med kommunale akutt-tjenester – jf. akuttmedisinsk 
kjede. 
 
Prehospitale tjenester 
Konsekvenser for prehospitale tjenester oppfattes ikke bredt vurdert 
for modellene A og B i rapporten. Kvalitetssikrer har blitt informert om 
at det pågår eget arbeid som ikke fremkommer av rapporten. 
 
Utstyr 
Ikke funnet dokumentasjon på at dette er utredet 
 
Kompetanse 
Kompetanse utredet for begge alternativene A og B mht 
akuttfunksjon 
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Ja 
 
 
 

Ja 
 
 

 
Samlet akuttberedskap som helhet 
Den samlede akuttberedskapen er bare delvis sett i helhet da HF-ets 
samlede akuttberedskap ikke er omfattet av mandatet 
 
Etablerte samarbeidsløsninger 
Det er dokumentert at det er et tett samarbeid mellom legevakt, 
akuttmottak og skadepoliklinikk ved SSF. Det vises til paner og 
vedtak om akuttmedisinsk kjede. 

    

Hva Kontroll Ja/Nei Hvordan 
RISIKO OG 
MULIGHETSANALYSE 

   

 
 
 
 
 
 
Har de riktige 
endringene blitt risiko- 
og mulighetsvurdert? 

 
 
 
 
 
 
Risikoanalyse skal primært være 
knyttet til tiltakene og ikke 
forutsetningene 

Hovedinntrykk 
NEI 

 
 
 

 
 
 

Nei 
 

 
 

Nei 

 
Analysens hovedfokus 
Etter anmodning fra prosjektgruppen har hovedfokus for analysen 
vært å identifisere og vurdere nivå på risikoer knyttet til rekruttering 
av spesialister, faglig forsvarlighet og opprettholdelse eller 
nedleggelse av traumemottak i Flekkefjord. I tillegg har gruppen 
fremmet vesentlige risikoer knyttet til områder utover de overnevnte.  

 
Mulighetsvurderinger  
Ikke gjennomført (begrunnet i dårlig tid) 

 
Økonomiske konsekvenser 
Økonomiske konsekvenser av valg mellom modeller er i begrenset 
grad tydeliggjort.  Mandatet for rapporten dekker ikke HF-
perspektivet og gir følgelig ikke mulighet for vurdering av kvantitative 
verdier. Dog gir alternativene klare indikatorer basert på 
vaktordninger og legestillinger knyttet til disse. 
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Er risikoanalysen 
tilstrekkelig i forhold 
til krav i veileder? 

 
 
 
 
 
 
 
Analysen inneholder som 
minimum beskrivelse av hva 
som kan gå galt, sannsynlighet 
og konsekvens 

Hovedinntrykk 
NEI 

 

 
 
 
Mangelfull sammenstilling av risikoer, ingen dokumentert 
fellesvurdering. Skyldes trolig dårlig tid i prosessen. 
 
Vi er usikre på om sammensetningen og deltakelse i ROS-analysen 
har vært balansert nok. Dette kan ha påvirket forståelsen av 
analysens hensikt og foreliggende resultater.  

 
Det er ikke identifisert nivå for henholdsvis sannsynlighet og 
konsekvens knyttet til tiltakene. Dermed uklart hvordan risiko 
kommer til uttrykk, utover de kvalitative formuleringer som foreligger.  
 

Gjennomføring av analysen er preget av knapp tid. 
 

 
Er tiltak for å 
redusere risiko 
tilstrekkelig 
beskrevet? 

 Hovedinntrykk 
NEI 

 
Det synes å ha vært begrenset mulighet til å komme med 
kommentarer og foreslå tiltak for risiko for tidsbegrensingen i liten 
grad la grunnlag å diskutere tiltakene i fellesskap. Svak beskrivelse 
av tiltak. 
 

 

 
Risikoanalysene 
involverer de som 
berøres av tiltaket 

 
Analysen må involvere de som 
omfattes av tiltaket inkludert 
«kommunene med flere»   

Hovedinntrykk 
JA 

 
 
 
 

 
 
Deltakelse fra Flekkefjord og Lund kommune, Helsenettverket Lister 
og PTSS/prehospitale tjenester. 
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Det er gjort 
mulighetsanalyser 
sammen med 
risikoanalyser 

 
 
Mulighetsanalysen skal som 
minimum beskrive muligheter 
som oppstår og hvordan disse 
kan brukes 

Hovedinntrykk 
NEI 

 
 
Det er Ikke gjennomført en mulighetsanalyse pga for liten tid i 
gjennomføringen av ROS analysen. 
 
 
 
 

 

Hva Kontroll Ja/Nei Hvordan 
ENDRINGER 
AKUTTFUNKSJONER 

   

 
 
 
Ved forslag om 
endringer i andre 
behandlingstilbud, er 
konsekvens for 
akuttfunksjoner/ 
akuttbehandling 
beskrevet? 

  
Hovedinntrykk 

      JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Det er gjort vurderinger av ulike modeller, både som fortsettelse av 
dagens virksomhet og modeller som baseres på større endringer i 
akuttilbudet.  
 
4 modeller har ut fra dette vært gjenstand for vurdering. Ut fra 
overordnet mål har gruppen valgt å forkaste modell A1 og modell B1 
pga særskilt vektlegging av utfordring knyttet til bærekraftighet i 
forhold til økonomi og rekruttering. Prosess for valg og begrunnelser 
for å forkaste modeller er ikke bredt presentert.   
 
Gjenstående modeller A2 og B2 er med styringsgruppens tilslutning 
ROS-analysert og sendt til høring.  
 
Det er uenighet i prosjektgruppens syn på konsekvens. 

 
Det er i prosjektets dokumenter informert om saksframlegg styresak 
037-2015 – Innskrenkning gastro kirurgi SSF, 23.05.15 og 
styrebehandling SSHF 25.04.15 vedr. stopp av akutt buk kirurgi ved 
SSF. Begrunnelsen for endring for akuttfunksjon/ akuttbehandling er 
beskrevet. 
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Nei 
 
 

Kvalitetssikrer sin vurdering er at prosjektet ikke i tilstrekkelig grad 
har ivaretatt konsekvensen av overstående utfordringer i 
alternativvurderingen og ROS-analysen.  
 

 
Risikoanalyse belyser 
både dagens situasjon 
og foreslåtte 
endringer? 

 Hovedinntrykk 
NEI 

 
 
 
 

 
Nei 

  
 

 
 
Dagens situasjon 
Risikoanalysen belyser ikke en direkte videreføring av dagens 
situasjon Alternativ B2 er det alternativet som er tettest opp mot en 

videreføring av dagens situasjon mht. vaktordning for kirurgi. 
  
Foreslåtte endringer 
Foreslåtte endringer belyses kun for de videreførte alternativene, alt.  
A2 og B2. Endringer risiko vurderes kun individuelt og det har ikke 
vært tid til tilhørende mulighetsstudier 

 

 
 
 
 
Er konsekvensen for 
prehospitale tjenester 
beskrevet? 

 Hovedinntrykk 
JA 

 
Deltemaer 

 
Delvis ja 

 
 
 
 
 

 
 

Ja 
 
 

 
 
 
 
Konsekvenser for prehospitale tjenester er omtalt/beskrevet, men 
ikke utredet omfang for modellene A og B. Utviklingsplanen (U2030) 
har utredet reisetid for pasienter ved akutte hendelser.  Her 
fremkommer det reisetid til nærmeste sykehus dersom dagens 
sykehusstruktur videreføres dersom akuttbehandling er tilgjengelig 
på det nærmeste sykehuset. Dersom ett sykehus velges, er reisetid 
for befolkningen også definert for dette  
Reiseavstand og responstid er ikke sammenliknet med tilsvarende 
for andre helseforetak. 
 
Transporttjenester er ikke belyst bortsett fra at modell B er varslet å 
kunne gi betydelige pasientreise-kostnader i forhold til utnyttelse av 
kapasitet. 
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Risikoanalysen omtaler mulige konsekvenser for traumepasienter 
mht. transport og samtidskonflikter. Diverse info om 
luftambulanseaktivitet ved SSF v/med. leder Arendal er beskrevet. 

 
 
Risikoanalyse dekker 
både pasientenes, 
kommunenes 
inkludert fastlegenes, 
og helseforetakets 
perspektiv 
 

 
  

Hovedinntrykk 
NEI 

 
 
 

 
 
Vår vurdering er basert på deltakelsen i risikoanalysen. Her var de 
angitte interessenter representert direkte eller indirekte. 
 
Vår vurdering er allikevel at deltakelsen i analysen bare delvis har 
ivaretatt en balansert representasjon. Dette kan ha bidratt til en 
ubalansert fremstilling av faktisk risiko i de to alternativene A og B. 
 
At deltakerne på analysen ikke fikk anledning til å se både på 
muligheter for endringer og tiltak i de to alternativene, har trolig 
bidratt til å svekke verdien av den rådgiving som ROS analysen er 
ment å være. 
 
Kvalitetssikrer vil med bakgrunn i foreliggende 
avstemmingsresultater påpeke at det for flere av temaene er stor 
spredning i vurderingen av risiko. Det kan være ulike årsaker til 
dette, bla: 

 Ulik forståelse av alternativenes innhold og usikkerhet. 

 Kan være et uttrykk for særinteresser og følelser 

 Ulik oppfattelse av faglig forsvarlighet.  
 
Det opplyses at det i høringsbrevet er bedt om innspill på mer 
samarbeid med kommunene 
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Til : Sørlandet sykehus HF v/Administrerende direktør 

Fra : Metier AS  

Dato : 20. februar 2017 

 

Kvalitetssikrer sin overordnede oppsummering 
 
Kvalitetssikrer sitt hovedinntrykk er at AD gjennom prosesser og arbeidet med dette 
saksframlegget til styret, har ivaretatt og fulgt opp sin tidligere uttrykte intensjon om å 
gjennomføre prosesser som ivaretar involvering av interessenter og disse mulighet til å 
påvirke.  
 
Slik vi leser saksframlegget har AD i sin innstilling hensyntatt flere av innspillene som 
fremkom i høringsrunden i januar/februar. Saksframlegget synliggjør, basert på 
høringsinnspillene, at det blant viktige interessenter er en ulik oppfatning av hva som er den 
beste fremtidige løsningen for akuttkirurgi ved SSF. Dette uttrykt gjennom modell A og B.  
 
Vår vurdering er at alle interessenter som har levert høringsinnspill er blitt hørt selv om ikke 
alle innspill er blitt hensyntatt i AD sine forslag til vedtak. Vi mener dette ligger innenfor AD 
sitt myndighetsområde ift å gjøre faglige helhetsvurderinger i de saker han fremmer til styret. 
 
AD har i sin innstilling til styret, med forslag til ti vedtak, utarbeidet et forslag som trolig vil 
ivareta Lister befolkningens behov for pasientsikkerhet og tilfredsstillende tilgjengelighet, selv 
om alle kirurgiske ØH-pasienter i fremtiden kan bli henvist til Kristiansand.  
 
Det er i saksframlegget synliggjort at både modell A og B, som ble utredet i rapporten 
Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord, og dannet grunnlag for høringsrunden innehar 
utfordringer. Omfang og type utfordringer i det to modellene varierer noe, dette er synliggjort. 
AD har ut fra en samlet faglig vurdering tydeliggjort i saksframlegget at modell B med traume 
og akuttkirurgi ikke bør føres videre. AD sin innstilling til vedtak har, slik vi vurderer det, 
bidratt til å endre og redusere risikobildet noe sammenliknet med modell A.  

Samlet sett anser kvalitetssikrer at forslagene til tiltak, som er fremmet styret, vil bidra til å 
løse de overordnede sentrale utfordringer som er beskrevet i saksfremlegget. Vår vurdering 
er at det således er konsistens mellom saksframleggets innhold og vurderinger samt de 
forslag til vedtak som AD nå fremmer overfor styret.  
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1. Bakgrunn 
 
Sørlandet Sykehus HF (SSHF) har gitt Metier AS i oppdrag å gjennomføre en ekstern 
kvalitetssikring av saksfremlegget, med tittel Akuttfunksjoner i Flekkefjord (sak nr. 013-2017), 
samt tilhørende forslag til vedtak. Saksframlegget er planlagt behandlet av styret torsdag 23. 
februar 2017.  
 
Metier AS har tidligere gjennomført en ekstern kvalitetssikring av utredningen Samlede 
akuttfunksjoner i Flekkefjord med vedlegg og tilhørende underlagsdokumentasjon. Vår 
kvalitetssikringsrapport for dette oppdraget ble levert til SSHF, 13. februar 2017.  
 
Denne kvalitetssikringen av saksframlegget i sak 013-2017, er basert på følgende ny mottatt 
dokumentasjon (utover det som er ivaretatt i tidligere kvalitetssikring): 
 

1. Administrerende direktør (AD) sitt samlede saksfremlegg med sakstittel 
Akuttfunksjoner i Flekkefjord, med forslag til vedtak (ca. 150 sider). 

2. Høringsinnspillene (totalt 24 stk.) sendt til SSHF fra interessenter på bakgrunn av 
høringsbrevet og høringsdokumentet Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord med 
vedlegg og de to hovedspørsmål.  Høringsfrist var 3. februar 2017. 

3. Underlag (matrise) mottatt fra SSHF, som synligjør hvordan innkomne høringsinnspill 
er ivaretatt og systematisert. 

 
Kvalitetssikrer har, i uke 7-2017, mottatt tre versjoner med ulik modenhet av saksframlegget 
(jf. punkt 1). Vi har gjennom e-mail og muntlige samtaler gitt overordnede tilbakemeldinger 
på de to først mottatte versjoner. Våre innledende tilbakemeldinger har delvis vært knyttet til 
logikk i noen av resonnementene, noe rundt tekstlig framstilling og noe knyttet til 
sammenhenger mellom drøfting og delkonklusjoner. Vi har registeret at det har vært en 
betydelig utvikling i saksframleggets innhold og modenhet gjennom uke 7.   
 
Denne rapporten er basert på foreliggende tekst i det samlede saksframlegg, som vi mottok 
på morgenen fredag 17. februar 2017. Følgelig kan det være ytterligere oppdateringer i 
saksframlegget vi ikke er kjent med, da dette eventuelt er oppdatert senere.  
 
I kapittel 2 i denne rapporten presenterer vi vår gjennomgang av AD sine vurderinger, hans 
innstilling til styret med de justeringer som foreligger i forhold til modell A og B. Vi synliggjør 
hvor innspill fra tidligere ROS-analyser og høringsinnspillene er hensyntatt i Ad sitt 
saksframlegg.  
 
I kapittel 3 gjør kvalitetssikrer en overordnet vurdering av konsistensen mellom beskrivelsene 
og vurderingene i saksfremlegget og de ti forslag til vedtak som AD fremmer til styret.  

Uavhengighet 
Dette eksterne kvalitetssikringsoppdraget er gjennomført uten føringer fra oppdragsgiver 
SSHF. De vurderinger som fremkommer i denne rapporten gjenspeiler ekstern kvalitetssikrer 
sine vurderinger, gjort på selvstendig grunnlag. 
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2. AD sin innstilling - temaer og vurderinger 
Basert på oppdragsbeskrivelsen for vår eksterne kvalitetssikring av saksframlegg 013-2017, 
samt presiseringer gitt av oppdragsgiver, har vi i vår gjennomgang av fremlagt 
dokumentasjon særlig fokusert på følgende temaer: 

a) Oppfølging og ivaretakelse av høringsinnspill og utført ekstern kvalitetssikring   

b) AD sin innstilling – justeringer ift modell A og B 

c) Risiko- og mulighetsstudier 

2.1 Oppfølging og ivaretakelse av høringsinnspill og ekstern kvalitetssikring 
 
Gjennomgang av foreliggende saksframlegg synliggjør at AD har gått gjennom, vurdert og 
hensyntatt flere av innspillene gitt i de 24 mottatte høringsinnspillene. Vi ser også at 
saksframlegget har fulgt opp kommentarer gitt i vår eksterne kvalitetssikring levert SSHF 13. 
februar 2017. 
 
Kvalitetssikrer sin vurdering er at AD i saksframlegget til styret i sak 013-2017, har fulgt opp 
sin uttrykte intensjon om å gjennomføre en involverende og åpen prosess. Vi ser av mottatt 
dokumentasjon at høringsinnspillene er gjennomgått og systematisert. Vår oppfattelse er 
derfor at alle interessenter som har levert høringsinnspill er blitt hørt, selv om ikke alle de 
ulike innspill er hensyntatt i AD sin innstilling til styret.  
 
I underkapittel 2.2.synliggjør vi eksempler på hvordan AD har hensyntatt innspill og 
vurderinger i høringsinnspillene, mottatt fra sentrale interessenter tidlig i februar 2017.  
 

2.2 AD sin innstilling – justeringer ift modell A og B 
 
Det fremkommer av saksfremlegget at AD sine vurderinger og innstilling, blant annet, er 
basert på risikofaktorer analysert i tre foreliggende rapporter (i perioden 2014-2017), samt 
mottatt høringsinnspill. 
 
Som medtatt i underkapittel 2.3 er det vår oppfattelse at det i saksframlegget er utført en 
oppdatert vurdering av risikoområdene. AD sin vurdering av det samlede risikobilde taler for 
å nedlegge det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF som modell B bygger på. Modell A er følgelig 
vurdert videre.  
 
Det er synliggjort i saksframlegget at AD sin innstilling til styret er en justering av modell A 
(fra rapporten Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord datert 6. januar 2017). Se matrisen i 
tabell 1 under: 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport ekstern kvalitetssikring av SSHF saksframlegg 013-2017                                        Side 4 av 9  

 
 
 
 
 

 
Beskrivelse av funksjoner 

Modell 
A 

Modell 
B 

ADs 
innstilling 

Nr Felles funksjoner og vaktordninger uavhengig av modell 

 1 -Akuttfunksjon i indremedisin X X X 

 2 -Fødetilbud med beredskap (operasjonsteam) for keisersnitt X X X 

3 -Akutt diagnostikk og behandling av pasienter med hjerneslag og 
hjertesykdom. X X X 

4 
-Følge opp igangsatt dialysebehandling og medisinsk 
kreftbehandling og lindrende behandling X X X 

5 
-Klinisk, kjemisk, laboratorium, blodbank X X X 

 6  -Radiologi X X X 

 7 -Anestesilege, gynekolog, indremedisiner og turnuslege i 
døgnvakt X X X 

 Kirurgi    

 8 -Planlagt kirurgi som trenger beredskap etter 16:00/18:00  X  

 9 
-Planlagt kirurgi som ikke trenger beredskap etter 16:00/18:00 

X 
(til 16:00) X 

X  
(til 18:00) 

10 -Beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering 
av akutte hendelser som "kommer på døra" X X X 

11 -Ø-hjelp dagtid 
*A undergruppe I: Ingen ØH 
A undergruppe II: ØH ukedager 
A undergruppe III: Turnuslege vurderer X* X 

Ø-H kirurgi 
henvises 
hele døgnet 
24/7 til SSK 

12 -Ø-hjelp kirurgi 24/7  X  

 Ortopedi    

13 -Ø-hjelp ortopedi 24/7   X 

14 -Ø-hjelp ortopedi 24/5 (kun ukedager) X   

15 -Ø-hjelp ortopedi frem til kl. 20.00 i ukedager  X  

16 -Samarbeid med legevakt lokalisert i sykehus videreutvikles   X 

17 -Fortsatt skadepoliklinikk drevet av turnusleger med ortoped i 
ryggen (inkl. veiledning av turnusleger/LIS) X  X 

 Traumefunksjon    

18 -Traumemottak 24/7  X*  

19 -Ikke traumemottak (sendes SSK/OUS) - men funksjon for 
stabilisering/transport X  X 

20 * Traumemottak mulighet ved modell B    

 

Tabell 1: Sammenstilling mellom modell A, modell B og AD sin innstilling, markert i grønt som endring 

av modell A.   
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2.3 Kvalitetssikrer sin vurdering 
Som det fremkommer i tabell 1 har AD i sin innstilling justert modell A noe, ved å gjøre 
tilpasninger i punktene nr. 9, 11, 13, 16 og 19.  

Kvalitetssikrer sin vurdering er at justeringen av modell A er tydelig og svarer opp en samlet 
risiko og sårbarhetsvurdering og gjør grep som kombinerer pasientsikkerhet med 
kompetanse, aktivitet og bærekraft sett i et HF-perspektiv. 

 

Punkt 9: Planlagt kirurgi ved SSF som ikke trenger beredskap 

AD har i sin innstilling gjort følgende justeringer av modell A: 

 Det foreslås å utvide tilgangen/kapasiteten med to timer ift modell A.  

 

Punkt 11: Akuttkirurgi 

AD har i sin innstilling gjort følgende justeringer av modell A: 

 Alle kirurgiske øyeblikkelig hjelp pasienter henvises til Kristiansand. Pasientene 
sendes direkte til Kristiansand eller Stavanger dersom de ikke kan håndteres av 
legevakten. 

 Ny spesialiststruktur for leger del 1 trer i kraft 1. september 2017. SSHF må utarbeide 
en plan hvor det legges til rette for gjensidig rotasjon mellom SSF og SSK/SSA, som 
sikrer at LIS1 i Flekkefjord får godkjent sine kirurgiske læringsmål, samt utarbeide en 
plan for rotasjon mellom SSF og SSA/SSK, som sikrer dette 

 
I foreliggende ROS-analyse fra utredningen Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord og fra 
tilhørende høringsinnspill fremkommer, slik kvalitetssikrer ser det, en bred enighet om at det 
ikke er forsvarlig at turnusleger skal vurdere pasienter alene på vakt.  
 
Det er dokumentert i tidligere utredninger og i saksframlegget at det behandles relativt få 
kirurgiske pasienter ved SSF og det er en uttrykt bekymring for om personellet får 
tilstrekkelig trening i diagnostisering, vurdering og behandling. Det argumenteres med at det 
for å rekruttere kirurger, må kunne tilbys muligheter for grenspesialisering i et større fagmiljø.  
 
Det fremkommer av høringsinnspillene av det foreligger en ulik oppfatning av hva som er den 
beste løsningen for akuttkirurgi ved SSF (jf. modell A og B). Majoriteten av høringsinnspillene 
anbefaler at modell B følges. Samtidig anbefaler flere høringsinnspill fra øvrige klinikker i 
SSHF og fylkeslegen en modell uten traumefunksjon og akuttkirurgi i Flekkefjord ut fra 
faglige, pasientsikkerhetsmessige og økonomiske forhold. I mottatt dokumentasjon har vi sett 
at AD har gått systematisk til verks i å gjennomgå og sammenstille alle de 24 mottatte 
høringsinnspillene.  
 
En overføring av all akuttkirurgi og traumebehandling til SSK, slik det fremkommer i AD sin 
innstilling, vil vesentlig redusere risikoen for at en turnuslege på vakt blir stående alene med 
vurderinger av uavklarte kirurgiske pasienter. Videre elimineres logistiske uklarheter, siden 
alle akuttkirurgiske innleggelser og traumer styres til SSK hele døgnet, hele uken. Denne 
løsningen vil kunne ivareta den risiko som fremkom av ROS-analysen og som også er 
påpekt i høringsinnspillene. 
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AD sin innstilling vil gi en lenger, men etter hans vurdering en forsvarlig avstand/reisetid til 
ØH kirurgi, døgnet rundt.  
 
Punkt 14: Ortopedi 
 
AD har i sin innstilling gjort følgende justeringer av modell A: 

 SSF skal ha øyeblikkelig hjelp (ØH) ortopedi 24/7. 
 
SSF skal ta imot planlagte og alle ortopediske ØH-pasienter. 
 
Fra høringsinnspillene fremkommer det at det er ønsket at SSF ser på muligheter for å tenke 
større volum innen områder hvor SSHF har størst utfordringer innen ortopedi. ØH ortopedi 
24/7, vil gi faglige ressurser og kompetanse som svarer opp ønsker om å øke kompetanse 
innen nisjer lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 
Sammenliknet med modell A gir AD sin innstilling økt nærhet til alle ortopediske tjenester. 
Tilbudet i ØH ortopedi 24/7 vil styrke kompetanse rundt tilgjengelig team ved vurdering og 
stabilisering av akutte hendelser.  
 
 
Punkt 16. Samarbeid med legevakt lokalisert i sykehus videreutvikles 
 
AD har i sin innstilling gjort følgende justeringer av modell A: 

 Samarbeid med legevakt lokalisert i sykehus videreutvikles 
 
Innspill fra ROS-analysen viser at skadepoliklinikk bør være lokalt i Flekkefjord. Videre 
synliggjøres erfaringer at SSHF og kommunene har god praktisk samhandling med godt 
potensiale for videreutvikling. Dette kan videreutvikles ved å sikre nærmere samarbeid 
mellom legevakt og akuttmottak. Utredningen om akuttmedisinsk kjede beskriver at “bynære 
legevakter må ha utstyr og kompetanse til å avklare de fleste skadepasienter selv».   
 
AD innstiller på å utvikle samarbeidet mellom akuttmottak og legevakten.  Det er ønskelig at 
kommunen i større grad tar ansvar for diagnostikk og behandling på legevakten med støtte 
fra SSF. Det innebærer at SSF bidrar med veiledning, konfereringsmulighet for legevakten 
av vakthavende i SSHF, tolkning av røntgenbilder, mv. 
 
 
Punkt 19: Ikke traumemottak (sendes SSK/ SUS) men funksjon for stabilisering og transport. 
 
AD har i sin innstilling gjort følgende justeringer av modell A: 

 SSF må bidra til at pasienter, som er utsatt for en akutt hendelse, skal vurderes evt. 
stabiliseres og håndteres av aktuelt personale på vakt (anestesileger, medisinske 
leger, ortopeder, gynekologer, anestesi- og akuttmottakssykepleiere). 

 Aktuelt personell må gjennomgå kursing og trening, for å håndtere slike situasjoner, 
øve på stabiliserende tiltak samt trene på kommunikasjon med aktuelle 
samarbeidspartnere (traumeleder SSK, SUS, OUS). Personell ved legevakten i 
Flekkefjord bør også inkluderes i opplæringen. Traumeenheten i SSHF vil kunne 
bidra med opplæring og oppfølging, sammen med SSK. 
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Stabilisering: 
Dersom all akuttkirurgi og traumebehandling overføres til SSK, reduseres risikoen vesentlig 
for at en turnuslege på vakt blir stående alene med vurderinger av uavklarte kirurgiske 
pasienter. Videre elimineres logistiske uklarheter, siden alle akuttkirurgiske innleggelser og 
traumer styres til SSK hele døgnet, hele uken.  
 
Transport: 
AD har i sin innstilling gjort følgende justeringer av modell A: 

 Ambulansepersonell i SSHF bør på kort sikt ha utvidet opplæring for å kunne 
gjenkjenne disse pasientene. 

 
Det fremkommer gjennom ROS-analysen og i høringsinnspillene at det er ulik oppfatning av 
risiko ved transport. Det er dokumentert at pasienter i Flekkefjord området vil få økt avstand 
til akuttfunksjoner i kirurgi eller traumemottak, dersom det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF 
nedlegges.  

AD presiserer i sin vurdering at tilgjengelighet til et akuttkirurgisk tilbud ikke utelukkende 
handler om tilgang til fysiske lokaler og helsepersonell på vakt, men tilgang til helsepersonell 
med rett kompetanse som har omfattende mengdetrening og optimale støttefunksjoner rundt 
seg. Innstillingen til AD gir en lenger, men etter hans vurdering en forsvarlig avstand/reisetid 
til ØH-kirurgi hele uken. 

Ambulansekapasiteten i Lister er også vurdert å være svært god.  Det fremgår at dagens 
kapasitet vil kunne betjene Listers behov uavhengig av valgt modell. Det fremkommer av 
høringsinnspillene at de 7 ambulansene i Lister har betydelig lavere utnyttelsesgrad enn en 
del andre stasjoner i Agderfylkene og vil derfor ha tilstrekkelig kapasitet til å ivareta endringer 
i transportmønsteret.  Sannsynligheten for at en akutt skadet eller syk pasient ikke skal 
kunne transporteres effektivt og sikkert fra Lister til SSK eller SUS, er vurdert som svært 
liten.  

2.4 Risiko- og mulighetsstudier 
Tre ulike rapporter har belyst risiko og sårbarhetsområder knyttet til ulike veivalg og modeller 
for fremtidig organiseringen av SSHF:  
 

● ROS-analyse SSHF, Utviklingsplan 2030, datert 15. september 2014 
● SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for fremtiden, kapittel 7, datert 26. 

mai 2015 
● De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse, 6. januar 2017 

 
ROS-analyse SSHF for Utviklingsplan 2030 har lagt til grunn følgende vurderingskriterier for 
de ulike driftsmodellene, for å belyse utviklingsplanens aktuelle risikoer og sårbarheter 
knyttet til de driftsmodeller og prinsipielle strukturvalg.:  
 

 faglig kvalitet 
 helhetlige pasientforløp 
 tilgjengelighet  
 økonomi. 

 
I rapporten SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for fremtiden (2015) er risiko og 
sårbarhet belyst etter samme vurderingskriterier som i ROS-analysen, men begrenset til den 
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anbefalte modell i rapporten SSFs funksjoner i SSHF - definere fremtidige roller og 
funksjoner opp mot eksisterende driftsmodell. Den relative risikoen for denne aktuelle 
modellen ble av prosjektgruppen vurdert som tilnærmet uendret, holdt opp mot eksisterende 
modell.  
 
I rapporten De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse er det gjort en risiko- og 
sårbarhetsanalyse knyttet til to konkrete modeller for videre drift ved SSF der hoved 
variabelen ble knyttet til hvorvidt SSF viderefører tilbudet om akuttkirurgi eller ikke. Det 
fremkommer imidlertid at metodikken er forenklet og overordnet med bakgrunn i tidspress. 
 
AD synliggjør i saksframlegget at han ønsker konsistens mellom den planlagte utvikling av 
SSF og den overordnede Utviklingsplan 2030 for SSHF. Saksframlegget legger derfor til 
grunn metodikk og kriterier i ROS-analysen knyttet til Utviklingsplan 2030 i denne saken. De 
to øvrige ROS-analysene bidrar til risiko- og sårbarhetsbilde i sakens helhetsvurdering. Det 
er også kommet innspill til ROS-analysen i høringssvarene. Disse inngår i AD sin samlede 
vurdering. 

 
Metodisk sett oppfatter AD at modell 1 fra ROS-analysen til Utviklingsplan 2030 i denne 
saken kan likestilles med det å videreføre full kirurgisk akuttberedskap ved SSF. Modell 2 
kan likestilles med delt akuttfunksjon i kirurgi mellom SSF og SSK, for eksempel på tentative 
diagnoser eller på variasjon i åpningstilbud gjennom døgnet. Modell 3 kan likestilles med at 
all akuttkirurgi er samlet ved SSK. 
 
De ulike elementer fra ROS-analysene i 2015 og 2017 er drøftet og vurdert under 
vurderingskriteriene i Utviklingsplan 2030 (faglig kvalitet, helhetlige pasientforløp, 
tilgjengelighet og økonomi).  
 
 
Risikobildet for modell B 
En vurdering av risikoområdene “faglig kvalitet”, “helhetlige pasientforløp” og “økonomi” taler 
etter AD sitt syn klart for å nedlegge det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF. Risikoområdet 
“tilgjengelighet” kan isolert sett tale for å beholde det akuttkirurgiske tilbudet ved SSF, men 
“tilgjengelighet” kan ikke vurderes som en løsrevet parameter. En tilgjengelighet som ikke er 
forbundet med nødvendig faglig kvalitet og som ikke er økonomisk bærekraftig gir et falskt 
inntrykk av tilgjengelighet i befolkningen. Modell B er følgelig ikke valgt videreført av AD. 
 
 
Analyse av sannsynlighet og konsekvens for Modell A / Modell AD 
Overnevnte vurderinger er oppsummert i en risikomatrise med kvalitative vurderinger gjort 
ovenfor særlig identifiserte risikoer med hensyn til endring av modell A.  
 
 
Vektet risiko i modell A 
Denne analysen oppsummeringsmatrise viser en vekting vedrørende risiko- og 
sårbarhetsmatrise. Analysen oppsummerer risikoer for modellene og adresserer nødvendige 
justering for modell A og justerte tiltak som endrer risikobildet i AD sin innstilling. 
 
 
Mulighetsanalyse 
SSF jobber langsiktig med en målrettet satsning for å sikre forbedring av driften. Det skal gi 
bærekraftige resultater. AD sin analyse tar utgangspunkt i at en bærekraftig drift ved SSF er 
en forutsetning for å oppnå maksimal utnyttelse av samlet kapasitet 
 
De samlede akuttfunksjoner SSF; ROS-analyse, (6. januar 2017) fikk ikke tid til 
gjennomføring av mulighetsanalyse. Diverse mulighetsvurdering er imidlertid medtatt i 
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rapporten til Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord fra høringsinnspillene og/eller foreslåtte 
tiltak fra ROS-analysen. AD synliggjør og argumenterer i saksframlegget for ulike 
mulighetsstudier, som han mener bør utredes videre for sikre en god helhetlig og mer 
økonomisk bærekraftig løsning.  
 
 

3. Forslagene til vedtak – konsistens med utfordringene beskrevet i 
saksframlegget? 

 
Det er i saksframlegget synliggjort at både modell A og B, som ble utredet i rapporten 
Samlede akuttfunksjoner i Flekkefjord, og dannet grunnlag for høringsrunden, har vesentlige 
utfordringer. Omfang og type utfordringer i det to modellene varierer allikevel noe.  

AD har ut fra en samlet faglig vurdering tydeliggjort i saksframlegget at modell B med traume 
og akuttkirurgi i Flekkefjord ikke bør føres videre.  

Den modellen AD anbefaler (jf. også tabell 1) vil trolig bidra til å kunne redusere nivået på 
risiko angitt i modell A (jf. bla ROS-analysen av 4. januar 2017) til et mer akseptabelt nivå.  

Videre har AD i sin utførte overordnet mulighetsanalyse medtatt en plan for iverksetting av 
oppfølgende mulighetsstudier, som vil kunne forbedre hans anbefalte løsnings bærekraft 
ytterligere.  

Samlet sett anser kvalitetssikrer at forslagene til tiltak, som er fremmet styret, vil bidra til å 
løse de overordnede sentrale utfordringer som er beskrevet i saksfremlegget. Vår vurdering 
er at det således er konsistens mellom saksframleggets innhold og vurderinger samt de 
forslag til vedtak som AD nå fremmer overfor styret.  
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