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Ubegrunnet påstand på NRKs nettsider 

 
Jeg viser til telefonsamtale 15. februar vedrørende ulike saker i NRK Sørlandets dekning av 
feilbehandlinger ved sykehuset i Flekkefjord. Vi verdsetter og forventer at NRK setter kritisk 
søkelys på vår virksomhet, som er så viktig for Agders befolkning. Vi forventer også 
etterrettelighet i beskrivelsene av virksomheten. 
 
NRK Sørlandet har ved tre anledninger den siste tiden publisert en påstand som er usann. 
NRK har etter vårt skjønn ikke sannsynliggjort at det er dekning for påstanden.  
 

 I nettsaken Opererte begge knærne uten grunn (publisert første gang 24. januar 2019 kl. 

16.37 av journalistene Kari Jeppestøl Arntzen og Christina Cantero) påstår NRK at:  

Sykehuset i Flekkefjord har vært nedleggingstruet, og har vært avhengige av å få opp antallet 

operasjoner.  

Påstanden står uten begrunnelse og uten sammenheng. Det lenkes til en sak fra 20. nov 2015 

om at akuttkirurgisk tilbud ved sykehuset i Flekkefjord kan bli flyttet. Det er noe annet enn å 

legge ned et sykehus.  

 

 I nettsaken Ny tilsynssak mot lokalsykehus: - Opererte inn hofteprotese uten grunn 

(publisert første gang 13. februar 2019 kl. 13.56 av journalist Kari Jeppestøl Arntzen) gjentar 

NRK Sørlandet påstanden:  

NRK har skrevet flere saker om lokalsykehuset som har vært nedleggingstruet, og avhengig av å 

ha nok operasjoner.  

I billedteksten i samme sak hevdes det samme:  

Flekkefjord sykehus har i årevis vært truet av nedleggelse, og avhengig av å holde antallet 

operasjoner oppe. 

Igjen står påstanden uten begrunnelse og sammenheng.  

 

 Også i en nettsak 2. januar 2019 (publisert første gang 2. januar kl. 05.22 av journalist Kari 

Jeppestøl Arntzen) hevdes det i en overskrift at sykehuset i Flekkefjord er nedleggingstruet: 

Nedleggingstrua sykehus opererte uten grunn: – Man kan jo tenke noen stygge tanker 

 
Sørlandet sykehus, og i disse dager Sørlandet sykehus Flekkefjord i særdeleshet, opplever et 
høyt medietrykk.  
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Vi ber om at den journalistiske utøvelsen er nøyaktig, pålitelig og sannferdig, slik at 
befolkningen i Agder ikke villedes.  
 
NRK Sørlandet har ikke dokumentert at sykehuset i Flekkefjord har vært nedleggingstruet. 
Det er heller ikke sannsynliggjort at sykehuset skulle ha interesse av å ha høye operasjonstall, 
slik NRK insinuerer. Påstanden er usann. 
 
Vi oppfordrer derfor ansvarlig redaktør til å dementere påstanden vi henviser til overfor. Vi 
ber om at dementiet publiseres på godt synlig plass på NRK Sørlandets nettside snarest mulig. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sørlandet sykehus HF 
 
 
 
Nina Mevold /s/ 
Adm.dir. 
 
 
 
 


