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1. Situasjonen ved SSF, og ny vaktordning ortopedi 

 
Samtlige klinikker arbeider med forbedring av kvalitet og pasientsikkerhet. En 
viktig del av dette arbeidet er å ta lærdom av uønskede hendelser. Derfor har 
foretaket hele tiden et mål om å forbedre meldekulturen og systemet for 
avvikshåndtering. Rapporter fra fylkesmannstilsyn mottas som viktige innspill til 
prioriteringer i kvalitetsarbeidet, men konklusjonene kommer oftest lenge etter 
den alvorlige hendelsen. Sykehuset i Flekkefjord har de siste månedene fått stor 
medieoppmerksomhet på enkelte avvik særlig innen de kirurgiske disipliner. 
Administrerende direktør opplever at Flekkefjordsykehuset tar alle uønskede 
hendelser med stort alvor, og jobber systematisk med disse.  
 
Også på foretaksnivå er det gjennomført viktige tiltak, og det arbeides nå med å 
identifisere ytterligere tiltak innen generell kirurgi. Samtidig er det krevende å 
videreutvikle et mindre sykehus med begrenset pasientgrunnlag. SSHFs 
utviklingsplan understreker viktigheten av at sykehusene skal jobbe i nettverk for 
å opprettholde dagens funksjonsfordeling og akuttfunksjoner ved alle lokasjoner.  
 
Det er vedtatt en god løsning med rotasjonsvakt innenfor ortopedi.  Det arbeides 
med tettere samarbeid på tvers innen generell kirurgi. Vaktordningen innen 
ortopedi ble vedtatt av administrerende direktør 14. januar 2019, og erstattet 
opprinnelig plan om vikarordning vedtatt 20. juni 2018 (ref. Styresak 039-2018). 
Vaktordningen innebærer at to ortopeder ansatt i Flekkefjord og mellom 8-10 
ambulerende ortopeder fra Kristiansand jobber skulder ved skulder i Flekkefjord. 
Ordningen trer i kraft 8. april 2019. 
 
Det informeres samtidig om at administrerende direktør har sendt en formell 
anmodning om dementi til NRK Sørlandet, for udokumenterte påstander i sine 
nyhetsoppslag (vedlagt). Det informeres videre om at tillitsvalgte ved SSHF har 
sendt en klage til PFU for samme forhold. 
 

1 KOM-programmet, status 

 

Forprosjektet til KOM-programmet har god framdrift ihht sitt mandat. De leverer 
gode rammer for virksomhetsprogrammet som er laget sammen med 
foretaksledelsen og i dialog med tillitsvalgte, verneombud og brukerutvalg. Det er 
av stor betydning at programmet oppleves relevant for fagfolkene i klinikkene. Det 
er derfor viktig at referansegruppen med deltakelse fra samtlige klinikker, 
tillitsvalgte og brukere har bidratt godt med å gi tilbakemeldinger på rammene for 
programmet. 

Det arbeides grundig med informasjon til organisasjonen, både i ledelse og 
forprosjekt. Det er likevel slik at mange opplever å ikke ha fått tilstrekkelig 
informasjon. Programmet skal i liten grad benytte konsulentfirma, men 
administrerende direktør har i påvente av rekruttering i stillingen som 
kommunikasjonsdirektør engasjert firmaet NOR PR til å gjennomføre en 
kommunikasjonsplan for programmet sammen med foretaksledelse og forprosjekt.  
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Det er informert om programmet fortløpende på intranettet. I uke 8 ble det lagt ut 
oppdatert konkret informasjon, som sammen med en mal for informasjon til 
enhetsledere ble sendt gjennom linjen til samtlige ledere ved SSHF (vedlagt).   

I uke 8 ble det også annonsert etter 400% stillinger som programmedarbeidere 
med ulike kompetanser. 

Mange medarbeidere og ledere har spilt inn prosjekter til KOM. Det finnes nå en 
liste med over hundre prosjekter. Forprosjektet har sortert i disse, og det vil i løpet 
av mars foreligge en liste med 20-30 prosjekter som skal utredes for oppstart. 
Mange av prosjektene handler om å forenkle og effektivisere prosesser, ved bruk 
av logistikk og standardiserte verktøy. Mange av disse igjen handler om forbedring 
og effektivisering av områdene poliklinikk, operasjoner og merkantile 
arbeidsprosesser. De tre områdene utgjør omfattende virksomheter ved 
sykehuset, og dermed områder med stort potensial for å gjøre oppgavene bedre og 
mer effektivt, standardisert på tvers av sykehuset. Det arbeides videre med å 
skaffe oversikt over hvilke av disse som kan settes i gang fra oppstart, og hvilke 
som krever teknologi som vi venter på (regionale anbud). Mange prosjekter kan 
settes i gang, også de som avventer ny teknologi kan forberedes godt i en 
planleggingsfase. 

 

2 Rekruttering til foretaksledelse ved SSHF 

Sørlandet sykehus har nylig tilsatt tre direktører; Øystein Evjen Olsen som 
klinikkdirektør, somatikk Flekkefjord. Vegard Øksendal Haaland som 
programdirektør for et KOM-programmet og Signy Svendsen i stillingen som 
kommunikasjonsdirektør. 
  
Stillingen som klinikkdirektør i Flekkefjord er en ordinær ansettelse i en 
utlyst direktørstilling etter at forrige direktør sluttet. Evjen Olsen kommer fra 
stilling som fagsjef ved mottaksklinikken, og prosjektleder ved Stavanger 
Universitetssykehus. 
  
KOM-programmet er en stor satsing ved SSHF, skal stå for omstilling, og 
gjennomføre en rekke prosjekter som vil omfatte store deler av foretaket. I tillegg 
til gjennomføring av prosjektporteføljen skal programmet bidra til utvikling av 
foretakets forbedringskompetanse og -kultur. Programmet skal være et viktig 
virkemiddel for å sikre et bærekraftig sykehus som er rustet til å møte en fremtid 
med økt endringstakt. Stillingen som direktør for KOM-programmet er knyttet til 
gjennomføring av programmet, og er plassert i ledergruppen for å sikre tett 
oppfølging. Finansieringen av programmet er vedtatt av sykehusets styre, og 
stillingen medfører en utvidelse av ledergruppen i den perioden programmet 
pågår. Programdirektøren er rekruttert fra en lederstilling i foretaket, kjenner 
foretaket og utfordringsbildene godt. Intern rekruttering ble vurdert som et godt 
alternativ til en ekstern rekruttering, eller bruk av konsulenter.  Rekrutteringen vil 
bygge ytterligere kompetanse i foretakets ledelse. Vegard Øksendal Haaland har 
over flere år fungert i ulike klinikkdirektørstillinger innen både somatikk og 
psykisk helse. 

  
Stillingen som kommunikasjonsdirektør er en eksisterende kommunikasjonssjef-
stilling. Det er gjort en organisatorisk endring av kommunikasjonsenheten 
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og stillingen rapporterer til administrerende direktør. Stillingen er endret 
til kommunikasjonsdirektør-tittel. Det medfører ingen utvidelse av antall stillinger, 
men lederstillingen gis mer overordnet strategisk innhold og ansvar og inkluderes 
som en del av den øverste sykehusledelsen.  
 

Administrerende direktør er godt fornøyd med rekrutteringene av gode ledere, 
dette gjør foretaket bedre i stand til å møte fremtidens utfordringer.  
 

3 Forskningsprosjekter finansiert fra HSØ 

 

Styret i Helse Sør-Øst RHF tildelte 142,4 millioner kroner til nye 
forskningsprosjekter og forskningsnettverk for 2019. Av 620 vurderte søknader 
om regionale forskningsmidler ble det gitt støtte til 109 prosjekter. Sørlandet 
sykehus mottak finansiering for fem forskningsprosjekter. Dette er gode resultater 
for et sykehus uten universitetssykehus-status. Prosjektene omhandler LAR-
behandling, følgeforskning på de nye norske retningslinjene for 
svangerskapsdiabetes, bruk av app etter gynekologisk kreftbehandling, kreft i 
livmorhalsen og screening av kreft i tykktarm og endetarm (informasjon om 
prosjektene følger som vedlegg). 
 
Prosjektene har fått finansiering over tre og seks år, og bidrar til en betydelig 
styrking av SSHFs forskningsproduksjon. Det er positivt at helseforetaket 
konkurrerer om de regionale forskningsmidlene, og at prosjektene spenner over 
en bredde tematisk. 
 
SSHF mottok også finansiering av tre innovasjonsprosjekter som vil inngå i KOM-
programmets portefølje. «Barn under radaren» er et prosjekt som skal bedre 
oppmerksomheten rundt barn som pa rørende i tilfeller av vold og overgrep. 
Samhandlingsprosjektet «Sammen om de som trenger det mest» tar utgangpunkt i 
Flekkefjord sykehus sine fem prosent pasienter som utgjør ca 40% av budsjettet, 
og er utviklet sammen med Lister-kommunene. Prosjektet har 
utbreddingspotensial til de øvrige sykehusene og kommunene. Prosjektet 
«Avstandsoppfølging» ved bruk av teknologi kalt «TELMA», er et 
samhandlingsprosjekt med Kristiansand kommune.  

 

4 Prosjekt Nybygg psykisk helse Kristiansand - status 

Nytt bygg for psykisk helsevern ved SSK er vedtatt, finansiert og under planlegging. 
Prosjektets økonomiske ramme er 780 MNOK (prisnivå 2016). 

Bygget skal plasseres syd på Egsjordene med nær tilknytning til store 
friluftsområder. Det skal romme døgnpostene til PSA i Kristiansand og 
ungdomsklinikkens døgnpost (nå i Arendal), til sammen 80 plasser, samt kontorer 
og noe poliklinikkarealer. Nybygget skal erstatte klinikkens nåværende arealer i 
byggene 2, 4, 6 og 7 på Eg og på Klinkenberg i Arendal. 

Helse Sør-Øst RHF er byggherre for prosjektet. Sykehusbygg HF (SBHF) er 
engasjert til prosjektledelse. SSHF er representert i prosjektstyret med 
klinikkdirektør Oddvar Sæther og teknologidirektør Per W. Torgersen. 
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SBHF har på vegne av HSØRHF gjennomført anbudskonkurranse om planlegging 
og realisering av det nye bygget. Kontrakten skal gjennomføres som 
totalentreprise med integrert samhandling og utvidet samarbeidsplikt ved 
gjennomføringen. Tre tilbud ble mottatt og disse ble evaluert av SBHF. I samsvar 
med innstillingen fra SBHF vedtok prosjektstyret 12.2.2019 å tildele kontrakten til 
Skanska Norge AS.  

Bygget gir gode forhold til virksomheten som skal inn i det, og er et svært 
etterlengtet løft for psykisk helse og SSHF. Bygget muliggjør nye måter å jobbe på, 
og klinikken arbeider godt med planlegging av innflytting. 

Tentativ videre fremdriftsplan er slik: 

 Forprosjektfase: - desember 2019 
 B4 beslutning (HSØRHF): januar 2020 
 Prosjektering og bygging: januar 2020 – høst 2022 
 Overlevering til brukerne: sen høst 2022 

 

5 Samlokalisering av nødetater i Flekkefjord 

Ambulansestasjonen i Flekkefjord eies og drives av SSHF. Bygningsmessig er 
stasjonen i dårlig stand og det er betydelige utfordringer i forhold til HMS. Det er 
har gjennom flere år vurdert alternative løsninger for å forbedre eller fornye 
stasjonens lokaler. 

Flekkefjord kommune har behov for nye lokaler for Brann- og redningstjenesten. 
Som resultat av en god dialog mellom kommunen og sykehuset over lang tid, er 
partene enige om man ønsker å samlokalisere disse tjenestene sentralt i 
Flekkefjord, da samlokalisering antas å kunne gi vesentlige synergieffekter både 
faglig og økonomisk. Man er også enige om at sykehusområdet i Flekkefjord er den 
fortrukne plassering av et felles anlegg for de to etatene. Politiets fellestjenester 
har bedt om tilbud på nye lokaler til lensmannskontoret for Flekkefjord og 
Kvinesdal. Både kommunen og SSHF mener at det kan være ytterligere 
synergieffekter hvis også Politiet samlokaliseres med de andre nødetatene i 
Flekkefjord. Saken informeres om i dialogmøte med tillitsvalgte 27. februar 2019, 
og vil behandles i dialog- og drøftingsmøter i tråd med hovedavtalen. 

SSHF og Flekkefjord kommune inngikk i juni 2018 en intensjonsavtale om 
samlokalisering og avtalte i fellesskap å utvikle et konsept for et felles bygg for alle 
tre nødetater plassert på sykehusets parkeringsplass. Parkeringskapasiteten for 
pasienter, besøkende og ansatte skal opprettholdes eller økes. Prosjektet ledes av 
Flekkefjord kommune. Det er utarbeidet en idéskisse for et nybygg, og kommunen 
har levert tilbud til Politiet på nye lokaler til lensmannskontoret. Det forutsettes at 
bygget finansieres av kommunen og leies ut til brukerne etter selvkostprinsippet. 
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Etter en avklaringer fra Politiet 
foreligger, vil konseptet bli 
videreutviklet og lagt frem for 
sykehusstyret og bystyret for 
avgjørelse om videre prosess. 

Administrerende direktørs 
vurdering er at sykehuset i et 
langsiktig perspektiv har gode 
utbyggingsmuligheter syd for 
dagens hovedbygg, og at det 
derfor er mulig å plassere et 
felles bygg for nødetater på 
nåværende 
hovedparkeringsplass.  

 

Fig.: Mulig plassering av felles bygg for nødetater på nåværende parkeringsplass ved 
sykehuset i Flekkefjord. 

 

6 Kommunalt helsehus ved sykehuset i Arendal 

Legevakten i Arendal leier lokaler i sykehuset, i nær tilknytning til sykehusets 
akuttmottak. 

På grunn av betydelig aktivitetsøkning gjennom mange år, opplever både 
legevakten og akuttmottaket arealmangel og til dels vanskelige arbeidsforhold. Til 
tross for en konstruktiv dialog mellom SSHF og Arendal kommune, har vi ikke klart 
å finne realistiske utvidelsesmuligheter for de to funksjonene innenfor nåværende 
bygningskropp. 

Arendal kommune ønsker å 
bygge et nytt helsehus med 
plass for legevakt og flere 
andre kommunale 
helsetjenester. Planlegging 
pågår, men størrelse, 
funksjonsinnhold og 
plassering er ikke endelig 
bestemt.  

Både SSHF og Arendal 
kommunen anser det som 
fordelaktig at helsehuset 
plasseres i nær tilknytning 
til sykehuset, da det antas å 
kunne gi både faglige og 
økonomiske synergieffekter. Det er en konstruktiv dialog mellom prosjektledelsen 
og SSHF ved klinikkdirektør og eiendomssjef. Saken informeres om i dialogmøte 
med tillitsvalgte 27. februar 2019, og vil behandles i dialog- og drøftingsmøter i 
tråd med hovedavtalen. 

Mulig plassering av

kommunalt helsehus
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Den mest aktuelle plasseringen av det kommunale helsehuset synes å være ved 
nåværende fjellparti nordøst for sykehusets hovedbygg. Selv om sykehustomta i 
Arendal ikke er veldig stor, er det betydelige utvidelsesmuligheter for sykehuset. 
E-fløya kan utvides østover, A-fløya kan utvides sørover og C-fløya kan bygges på i 
høyden. Det kan også bygges videre på nåværende parkeringshus. ADs vurdering 
er at sykehuset i et langsiktig perspektiv har gode utviklingsmuligheter selv om vi 
avstår tomteareal til et kommunalt helsehus. 

 
 
 


