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Høringsuttalelse: Samlede akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord
Vi viser til at Sørlandet sykehus HF (SSHF) 6. januar 2017 publiserte en høringsrapport med
vurderinger av aktuelle akuttfunksjoner for Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) fra 2018. De
fremtidige akuttfunksjonene til sykehuset i Flekkefjord skal baseres på Nasjonal helse- og
sykehusplan og innarbeides i SSHFs reviderte utviklingsplan 2030.
Av de to modellene som er sendt på høring, samsvarer etter vår vurdering modell B best
med tidligere vedtak i fylkestinget og målsettingene med en ny region Agder.
Vi viser i denne sammenheng til at fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder har fattet
sammenfallende vedtak om å søke Stortinget om sammenslåing av fylkeskommunene med
virkning fra 1.1.2020. En av målsettingene med en ny region Agder er å arbeide for at hele
regionens behov ivaretas med hensyn til den fremtidige utvikling av de tre sykehusene i
regionen.
I høringssvar til Sørlandet sykehus HF i oktober 2014 anbefalte Aust-Agder fylkesting at
dagens sykehusstruktur består, men understreket at en modell med ett sykehus ikke kan
aksepteres. Sykehusene i Kristiansand, Flekkefjord og Arendal må utvikles videre med ulik
funksjonsfordeling.
Vi viser også til at et flertall av prosjektgruppen som utarbeidet høringsrapporten også støtter
modell B. Modellen vil bl.a. gi fødetilbud med keisersnitt og akuttkirurgi. Dagens vaktordning
for kirurgi vil videreføres. Det vil være vaktordning for ortopedi frem til klokken 2000, mens
kirurgivakt ivaretar ortopediske pasienter mellom klokken 2000 og 0800.
Modellen innebærer økte kostnader som vil være krevende for SSF å dekke innenfor
gjeldende budsjettrammer. Etter vår vurdering er imidlertid de aktuelle funksjonene sentrale
for sykehuset og regionen, og bør prioriteres innenfor SSHF sine totale økonomiske rammer.
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