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Bakgrunn
Sørlandet sykehus HF (SSHF) arbeider med Utviklingsplan 2030 og tilhørende
strategiplaner. Et av målene i strategiarbeidet er å definere Sørlandet sykehus Flekkefjord
(SSF) sine framtidige funksjoner og komme med forslag til en driftsform som vil være
bærekraftig.
Som et ledd i strategiarbeidet ble det i 2015 satt ned en arbeidsgruppe (arbeidsgruppe 5) som
beskrev fremtidige funksjoner, inkludert vaktordninger ved SSF, i rapporten:
SSFs funksjoner i SSHF – Bærekraftig driftsform for framtiden.
I rapporten ble det anbefalt å opprettholde vaktberedskapen innen alle fagområder i SSF på
minimumsnivået som i dag.
Stortinget vedtok 17. mars 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan. I foretaksmøte for Sørlandet
sykehus HF 8. juni 2016 ble Sørlandet sykehus bedt om å avklare akuttfunksjoner ved
sykehuset i Flekkefjord innen 1. april 2017.
Adm. dir. satte høsten 2016 ned en ny prosjektgruppe, som har utarbeidet rapporten: De
samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord.
Prosjektgruppen har utarbeidet forslag til:
1. Hvilke tilbud som skal videreføres
2. Hva som skal videreutvikles
3. Modeller for fremtidig organisering av det kirurgiske/ortopediske tilbudet.
Hva angår modeller for fremtidig organisering har prosjektgruppen anbefalt to mulige
modeller for fremtidig tilbud til ortopediske/kirurgiske pasienter ved Sørlandet sykehus;
modell A og modell B, se vedlegg for rapport.
SSHF ønsker kommentarer på 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.
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Siden høringsfristen fastsatt til 3. februar ikke kunne forlenges, må rådmannens
saksfremstilling oversendes til Sørlandet sykehus HF (SSHF) med forbehold om kommunens
godkjennelse.
Styret i Sørlandet sykehus skal behandle saken 23. februar 2017, styret i Helse Sør-Øst
behandler deretter saken i sitt møte 9. mars 2017.
Vurdering
Sørlandet sykehus har i forbindelse med høringen sendt ut en rekke dokumenter. Disse er
vedlagt saken med unntak av rapport fra forrige arbeidsgruppe SSFs funksjoner i SSHF –
Bærekraftig driftsform for framtiden. Vedlagt saken er også forslag til høringsuttalelse.
Helsenettverk Lister har utarbeidet forslag til en felles høringsuttalelse som støttes av
enhetene i levekårsområdet.
Uttalelsen er grundig og velbegrunnet, og er tydelig på at kun modell B vil gi innbyggerne i
Lister og Lund kommune et sykehustilbud av tilfredsstillende omfang og kvalitet, og et tilbud
i samsvar med de føringer som er gitt i nasjonal helse- og sykehusplan.
Rådmannen anbefaler at Sirdal slutter seg til den utarbeidede høringsuttalelsen i sin helhet.

Forslag til vedtak
Sirdal kommune slutter seg til det utarbeidede forslaget til felles høringsuttalelse for
kommunene i Listerregionen.
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