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Bakgrunn
Kvalitet - pasientsikkerhet
• Bekymring om for lite pasientgrunnlag til å gi et trygt og forutsigbart
akuttkirurgisk tilbud 24/7.
• Oppfølging prosess Strategiplan 2015, SSFs funksjoner i SSHF
• Flere alvorlige avvik > stanset store gastro operasjoner 27.mars 2015
Sikre gode fagfolk til pasienten
• Utfordringer med å rekruttere spesialister
Dagens pasientbehandling har behov for bred kompetanse
• Økende krav til spesialiserte ferdigheter, spesialisert utstyr og
støttepersonell
• Den generelle kirurgen med bred og allsidig kompetanse vil forsvinne
• For å opprettholde døgnkontinuerlig vaktordning i kirurgi trengs det 6–8
generelle/gastrokirurger
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Fremtidens helsetjeneste på Agder
- Oppdatering av Utviklingsplan 2035 og strategiplan 2018-2020
I løpet av 2017 må SSHF
– Oppdatere utviklingsplan 2035
– Oppdatere strategiplan for perioden 2018-2020.

• To planarbeid som kan sammenstilles
• Mye er gjort, men vi har nye føringer og utviklingsplanen må
oppdateres:

Oppdraget fra Helse Sør-øst 8.juni 2016,

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.

Flekkefjord sykehus i fremtiden

• Øke aktiviteten
• Styrke kompetansen
• Utvikle tilbudet

Øke aktiviteten

Pasientøkning 2010-2016 og potensialet mot 2020

+ 30% vekst

Utviklet siste 5 år – samarbeid med
SSK:
• 900 kreftpasienter årlig
• 70 fødende pas fra
Lindesnes+Knutepkt.
• Trombolytisk slagbehandling
• Hysterectomi- og vaginal plastikkoperasjoner
• Oppfølging hjertepasienter fra
OUS/KristiansandPotensialet fremover:
• Folketallsvekst vel 1% årlig,
• 50% de > 70 år til 2030 ( medisinsk
vekst!)
• Ca 600 dagkirurgiske pas. fra
Rogaland
• Ca 6600 polikliniske Listerpasienter
innen minst 5 fagområder fra
Arendal/Kristiansand

Styrke
kompetansen

Vaktordninger som videreføres
Videreføring for leger :
• Medisin videreføres som pr.d.d (24/7)
• Tilstedeværelse av turnuslege som pr.d.d (24/7)
• Gynekologi/føde videreføres som pr.d.d (24/7)
• Anestesi videreføres som pr.d.d (24/7)
Andre yrkesgrupper:
• Laboratorietjenester (klinisk-kjemisk og blodbank)
tilgjengelig 24/7
• Radiograf tilgjengelig 24/7 , tolkning i samarbeid med
andre lokasjoner i SSHF.
• Operasjons,- og anestesisykepleier og jordmor 24/7

Styrke kompetanse i akuttmottak
• Pasienten møter erfaren lege i akuttmottak
– Medisinsk avdeling styrkes over tid med tre leger i
spesialisering
– Mer aktiv vakttid på søndager
– Ny spesialitet i akutt – og mottaksmedisin skal styrke
kompetanse i mottak – SSF ønsker å være pilot
• Videreføre skadepoliklinikk

• Videreutvikle samarbeid mellom akuttmottak og legevakt
• Enighet om veiledning (konferering) i alle fagområder på tvers
av lokasjonene og legevakten.

Utvikle tilbudet

Pasienttilbud som videreføres
• Medisinsk tilbud videreføres som i dag:
– Akuttfunksjon i indremedisin
– Diagnostikk og behandling av pasienter med akutt hjertesykdom
– Kreftbehandling
– Dialysebehandling
• Akutt slagbehandling med trombolyse
• Fødetilbud med beredskap for keisersnitt
• Ø-hjelp beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering og håndtering av
akutte hendelser. Det kan skje ved å bruke ressurser i SSHF som helhet.
• Gynekologisk tilbud videreføres som i dag
• Planlagte kirurgiske og ortopediske operasjoner
– Ortopediske operasjoner innlagte
– Kirurgiske og ortopediske operasjoner dag
– Ikke utføre større, akutte kompliserte bukoperasjoner (vedtak 27.3.15)

Litt om mulighetsbildet for pasienttilbudet i SSF
Styrke det polikliniske tilbudet eksempelvis innenfor
• Nevrologi
• Barn
• Revmatologi
• Øye
• ØNH
Ambulering/telemedisin
• Etablere samarbeid med andrelokasjoner i SSHF som sikrer SSF
tilstrekkelig radiologiske kompetanse
• Enklere tilgang til akuttpsykiatrisk team i vakttid
Utvikle elektiv kirurgi spesielt ortopedi
• Felles venteliste i SSHF
Samarbeid mellom legevakt, akuttmottak og skadepoliklinikk
• Det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom SSF og legevakten.

Modell A
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, ikke kirurg til stede i helgen
Pasienter henvist for innleggelse:
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 øhjelps 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.

Modell A
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, ikke kirurg til stede i helgen
Pasienter henvist til øyeblikkelig hjelp poliklinikk:
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.

Modell B
• 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.

Høringsinnspill

Høringsinnspill
Det er kommet 24 høringssvar. Alle er publisert på våre nettsider.
De er bredt sammensatt og en vurderer at ulike interessegrupper har kommet godt frem.
Avsender
Klinikk for somatikk Flekkefjord - Akuttmottaket
Klinikk for somatikk Flekkefjord - Legegruppen (kir/ ort/ gyn/ anestesi) Kirurgisk avdeling,
Klinikk for somatikk Arendal
Klinikk for somatikk Kristiansand
Medisinsk serviceklinikk
Prehospitale tjenester
Traumeenheten SSHF
Brukerutvalget SSHF
Tillitsvalgte og verneombud SSF
NSF på SSHF v/ FTV og KTV SSK og SSA.
Fagforbundet Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder - Fylkeslegen
Stavanger universitetssykehus
Kommuneoverlege og faglig leder av interkommunale legevakt og KØH -Flekkefjord kommune
Legene Lyngdal legesenter (fastlegene)
Listerregionen
Flekkefjord kommune
Hægbostad kommune
Kvinesdal kommune
Sirdal kommune
Lund kommune
Sokndal kommune
Vest-Agder Fylkeskommune
Aksjonskomiteen for Bevaring av Sørlandet Sykehus Flekkefjord

Gruppe

Sørlandet sykehus HF

Tillitsvalgte

Andre helsefaglige interessenter

Kommuner og fylket

Andre interessenter

Flekkefjord er et lite sykehus
Gjennomsnitt antall ø-hjelp operasjoner kirurgiske og ortopediske fag fordelt på tid og dag i 2016

Kirurgi
– Ca 1 pr. uke dagtid
– Ca 1 pr. uke ettermiddag
– Ca 1 pr. 3 uke natt
– Ca 1 pr. helg
Ortopedi
– Ca 2 pr. uke dagtid
– Ca 2 pr. uke ettermiddag
– Nær 0 på natt
– Ca 2 pr. helg
+ betydelig poliklinisk volum

Avvikling av store bukoperasjoner 27.3.15

• Administrerende direktør sin 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.

Høringsinnspill

Ingen har foreslått
å gjenoppta store
bukoperasjoner i
Flekkefjord

Traumepasienten
• 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

• Traumebehandlingen forutsetter kompetanse
innenfor mange spesialiteter samtidig

Hvilke tilstander definerer den europeiske
akuttmedisinsk foreningen som tidskritiske?

•
•
•
•
•

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

Er alle tidskritiske tilstander der relevant
behandling må gis tidlig i behandlingsforløpet for å
være effektiv.

Lister er godt dekket av prehospitale tjenester
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Flekkefjord Farsund
Reisetid SSF

Kvinesdal

Lund

Estimert ny reisevei SSF

• Lister har 7
ambulansestasjoner med
døgnberedskap
• ~180 pasienter blir kjørt med
ambulanse til SSF hver mnd
• 70% er medisinske
problemstillinger
• Veistengninger grunnet vær
berører ambulansene i liten
grad

Sokndal

Sirdal

Reisetid SSK/SUS

Lyngdal Hægebostad Lindesnes
Estimert ny reisevei SSK/SUS

• To luftambulansebaser dekker
SSF med reisetid på 25/35 min
• ~10% av alle forespørsler må
gjennomføres på andre måter
pga. værforhold
• Luftambulansen flyr 10-13
akutt/hasteoppdrag (transport)
for SSF

• 330 -skvadronen flyr Sea King
med annen bemanning,
utrustning og regelverk enn
luftambulansen
• Avvisninger rundt 1-2%
kystnært, innenlands mer likt
luftambulansen

Administrerende direktørs foreløpig innstilling
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 ha planlagte og akutte ortopediske operasjoner alle hverdager. I
helger (fredag kl 16.00 til mandag kl. 08.00) henvises ortopediske pasienter
til Kristiansand eller Stavanger.
5. SSF skal utføre planlagte dagkirurgiske inngrep som ikke trenger
overvåkning lenger enn til kl. 1700 på hverdager.
6. Kirurgiske ø-hjelpspasienter henvises til Kristiansand

Forts. administrerende direktørs foreløpig innstilling
7. Ortoped og turnuslege ved SSF skal ivareta skadepoliklinikken fra
mandag kl.0800 til fredag kl.1600. I helgene henvises pasientene
direkte til Kristiansand eller Stavanger dersom de ikke kan håndteres
av legevakten.
8. 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.
9. 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).

Flekkefjord sykehus i fremtiden
Økt aktivitet
Styrket kompetanse
Et tjenestetilbud tilpasset fremtiden

