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Svar på brev «Ubegrunnet påstand på NRKs nettsider» 25.02.2019 

Viser til brev av 19. februar hvor sykehusdirektør Nina Mevold ber NRK Sørlandet dementere 
opplysninger som har framkommet i flere nyhetsartikler de siste månedene. Vi beklager at det har 
tatt noe tid å gi et svar. Dette skyldes avvikling av vinterferie og ønske om å gi et grundigere svar. 

Helt grunnleggende føler vi behov for å understreke at NRK er opptatt av å utøve troverdig og 
«fair» journalistikk. Sakene vi lager skal være sannferdige og balanserte, og vi skal ikke gå lengre i 
våre påstanden enn hva det er dekning for.  
Samtidig er det en kjensgjerning at journalistikk ikke er eksakt vitenskap. Opplysninger og 
påstander kan i noen tilfeller tolkes i ulike retninger avhengig av det ståstedet man har. Dette er 
særlig tilfelle i saker som er betente. Av erfaring vet vi at omtale av lokalsykehusene skaper stort 
engasjement. 
Vi er også opptatt av å rette opp i eventuelle feil vi gjør. Har vi framsatt påstander det ikke er 
dekning for, så skal vi opplyse om dette.  
 
I brevet fra sykehusledelsen er det i hovedsak to påstander man mener det ikke er dekning for og 
som defineres som usanne. Dette gjelder disse påstandene: 
• Sykehuset i Flekkefjord har vært nedleggingstruet. 
• Har vært avhengige av å få opp antallet operasjoner. 
 

I det følgende vil vi argumentere hvorfor vi mener det er dekning for begge påstander: 
 
Påstand: Sykehuset i Flekkefjord har vært nedleggingstruet 

I 2014 ble vi kjent med prosjektet Utviklingsplan SSHF 2030. Hensikten med prosjektet var å se på 
framtidas sykehusstruktur på Sørlandet. Arbeidet pågikk parallelt med at Helse- og 
omsorgsdepartementet jobbet med Nasjonal helse- og sykehusplan. 

I hovedsak ble det lagt frem tre muligheter for den fremtidige sykehusstrukturen i landsdelen: 
• Videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus. 
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• Ett hovedsykehus og et eller flere mindre helsesentre. 
• Ett stort hovedsykehus. 

Direktør for Sørlandet sykehus Jan Roger Olsen sa ved flere anledninger at den eksisterende 
driftsmodellen ikke var bærekraftig i fremtiden. Administrasjonens forslag til sykehusstruktur ved 
to av modellene ble oppfattet som et mulig nedleggingssceanario.  

I Sykehusplan 2030 heter det: 

«ett sykehus kombinert med regionale helsesenter, bør være den 
fremtidige sykehusstruktur for Agder-fylkene.»  
Kilde: https://docplayer.me/17991534-Forord-utviklingsplan-2030-sorlandet-sykehus-hf-
horingsdokument-februar-2014-side-2-av-126.html 

Dette bekrefter mediedekningen fra denne perioden. Vi har funnet fram noen eksempler 
som illustrerer dette: 
 
Avisen Lister 24 22. januar 2014 under tittelen «Sykehuset kan bli lagt ned» 
Flekkefjord sykehus er nedleggingstruet. Sørlandet sykehus anbefaler ett sykehus for hele Agder. 
«– Det er foreløpig anbefaling fra Sørlandet sykehus, ifølge driftsdirektør Per Torgersen som 
presenterte konklusjonen under helsekonferansen på Quality hotell Sørlandsparken onsdag, 
skriver fvn.no onsdag ettermiddag.» 

Avisen Agder 26. januar 2014 under tittelen «Stiller statsministeren sykehus-spørsmål» 
«Ordfører Jan Sigbjørnsen skal møte statsminister Erna Solberg i kveld. Han vil spørre om 
helseforetaket kan legge ned sykehuset uten at Regjeringen griper inn.» 
Sigbjørnsen er sitetert på: «– Bakgrunnen for at jeg tar opp dette er selvsagt det forslaget som i 
forrige uke ble lagt frem om utviklingsplanen for Sørlandets sykehus. Denne planen konkluderer 
med at ett sykehus i Agder er det beste. Det ligger da i kortene at dette sykehuset blir plassert øst 
for Kristiansand på aksen mellom Kristiansand og Arendal.» 

Avisen Agder 29. januar 2014 under tittelen «Vil ha sykehusoffensiv» 
«Onsdag 22. januar ble det klart at Flekkefjord sykehus er truet av nedleggelse. Sørlandet sykehus 
anbefaler ett sykehus for hele Agder. Driftsdirektør Per Torgersen presenterte konklusjonen under 
dialogkonferansen som ble arrangert i regi av KS Agder og Sørlandet sykehus på Quality hotell 
Sørlandsparken onsdag. Nyheten har vekket sterkt engasjement i regionen» 

NRK Sørlandet har dekke sykehusplanen tett. Sakene finnes her: 
https://www.nrk.no/emne/sorlandet-sykehus-1.12003775 

Her er en sak som tar for seg konklusjonen i Sykehusplan fra 2014: 
https://www.nrk.no/sorlandet/ny-sykehusstruktur-pa-agder-1.11557425 

https://docplayer.me/17991534-Forord-utviklingsplan-2030-sorlandet-sykehus-hf-horingsdokument-februar-2014-side-2-av-126.html
https://docplayer.me/17991534-Forord-utviklingsplan-2030-sorlandet-sykehus-hf-horingsdokument-februar-2014-side-2-av-126.html
https://www.nrk.no/emne/sorlandet-sykehus-1.12003775
https://www.nrk.no/sorlandet/ny-sykehusstruktur-pa-agder-1.11557425
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I forbindelse med utviklingsplanen intervjuet NRK Sørlandet Prosjektleder Per W. Torgersen. I 
intervjuet blir Torgersen utfordret på hva det vil innebære for Arendal og Flekkefjord dersom disse 
lokasjonene blir redusert til helsesentre: 

«– Da kan de ikke lenger kalles et sykehus? 
– Riktig. Det er en ny modell, en ny organisering, en samhandling mellom kommuner, private og 
sykehus» 

Saken finner dere her: https://www.nrk.no/sorlandet/ett-sykehus-for-hele-agder-1.11487528 

 

Parallelt med at SSHF jobbet med sin egen «Utviklingsplan 2030» jobbet regjeringen ved 
helseminister Bent Høie med den nasjonale sykehusplanen. Helseminister Bent Høie mente 
halvparten av norske sykehus var for små til å drive akuttkirurgi hele døgnet.  

Høie ble i NRK 7. januar sitert på følgende:  
«– For å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere, og det 
betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus er for små, var Høies beskjed.» På dette 
tidspunktet hadde Flekkefjord et befolkningsgrunnlag på omkring 40.000 pasienter. 

I mars 2015 valgte Sørlandet sykehus at det ikke lenger skulle utføres akutte mageoperasjoner 
ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Årsaken var at sykehusledelsen mente kvaliteten på 
operasjonene ikke holdt mål, og at pasientene fikk et bedre tilbud i Kristiansand.  

Klinikksjef Geir Bøhler er sitert på:  
«– Det er en risiko for at både den enkelte kirurg og behandlingsteamet som helhet får liten 
trening og erfaring med å håndtere pasienter med denne utfordrende kirurgien.»  
Saken fra NRK 27. mars 2015 kan leses her: https://www.nrk.no/sorlandet/kutter-i-kirurgi-
1.12284903 

 
I februar 2017 var Flekkefjord sykehus på nytt truet med kutt. Da bestemte styret ved Sørlandet 
sykehus å kutte både traumemottaket og akuttkirurgien ved sykehuset i Flekkefjord med 6 mot 2 
stemmer.  

Mange mente dette kunne bety slutten for sykehus i Flekkefjord.  

Et eksempel fra Avisen Agder under tittelen «– Dette er begynnelsen på slutten, mener 
ansatte på sykehuset»: 

«Nedleggelse av traume- og akuttmottaket på Flekkefjord sykehus er starten på nedleggelse av 
hele sykehuset, det tror ambulansesjåfør Thorsten Janvin. 

«– Når en ser på sykehus i andre land så ser vi jo hva som har skjedd med sykehusene der 
akuttfunksjonen er lagt ned. Dette ser jeg på som begynnelsen på slutten for sykehuset. Uten 

https://www.nrk.no/sorlandet/ett-sykehus-for-hele-agder-1.11487528
https://www.nrk.no/sorlandet/kutter-i-kirurgi-1.12284903
https://www.nrk.no/sorlandet/kutter-i-kirurgi-1.12284903
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akutt så tror jeg etter hvert at føden forsvinner og da blir det vanskelig å rekruttere fagfolk til å 
jobbe her. Og da legger det seg ned av seg selv etter hvert, sier Thorsten Janvin til Agder.» 

I april grep helseminister Bent Høie inn og bestemte at Flekkefjord sykehus likevel skulle beholde 
den akuttkirurgiske beredskapen slik som i dag.  

Ved gjennomgangen som vist over mener vi det er grunnlag for å hevde at Sørlandet sykehus 
Flekkefjord har vært nedleggingstruet. Dersom Sørlandet sykehus mener det framstår som om 
sykehuset i Flekkefjord «er» nedleggingstruet, så er det misforstått. 
 
 

Påstand: Har vært avhengig av å få opp antallet operasjoner 

Ovenfor har vi vist til at helse- og omsorgsminister Bent Høie mente sykehuset i Flekkefjord var 
blant de «truede» sykehusene som hadde for lavt pasientgrunnlag til å beholde akuttkirurgi. Dette 
handler i hovedsak om at kirurgene ved sykehuset får for lite trening og at kvaliteten dermed ikke 
holder mål.  

I forbindelse med at avvikling av alvorlige mageoperasjoner ved sykehuset i Flekkefjord var 
nettopp kvalitet på operasjonene, og det lave antallet, hovedargumenter for at disse 
operasjonene ble overført til Kristiansand.  

NRK omtalte i 2014 at antallet pasienter, som trengte akutt kirurgi ved Sørlandet sykehus 
Flekkefjord, var så få at kirurgene hadde for lite å gjøre. Bak påstanden stod avdelingsleder Ole 
Tysland ved kirurgisk avdeling i Kristiansand: 

I en høringsuttalelse i forbindelse med Utviklingsplan 2030 er han sitert på følgende:  
«Volumet av pasienter som trenger akutt kirurgi i Flekkefjord på vakttid er mindre enn en pasient i 
døgnet og så lite at det ikke berettiger en egen kirurgisk vaktordning. Volumet utgjør kun 6,7 % av 
det totale antallet pasienter som trenger kirurgi utenfor vanlig åpningstid». 

Klinikksjef Geir Bøhler ble bedt om å kommentere. Han er sitert på følgende:  
«Bøhler sier sykehuset vil se på alle vaktordninger ved de tre sykehusene i fremtiden. 
– Går operasjonsteamet i Flekkefjord arbeidsledig store deler av tiden? 
– De er mye på beredskap, selvfølgelig er de det. Og det viser jo også tallene, sier Bøhler.» 
 
Fædrelandsvennen har også satt søkelys på at sykehuset i Flekkefjord har hatt for få operasjoner: 

I desember 2015 fikk Fædrelandsvennen ut tall fra Helse- og omsorgsdepartementet som viste at 
det i gjennomsnitt ble utført akuttkirurgiske inngrep hver 10. natt i Flekkefjord. Denne statistikken 
lå til grunn for anbefalingen både for helse- og omsorgsminister Bent Høie og ledelsen ved 
Sørlandet sykehus om å legge ned akuttkirurgien ved sykehuset i Flekkefjord.  

I den samme artikkelen er avdelingsleder Ole Tysland sitert på følgende: 
«Men da mister sykehuset i Flekkefjord oppgaver som gjør at de er redd for at sykehuset skal bli 
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lagt ned? 
— Det er ingen grunn for en slik frykt. Vi ønsker å øke aktiviteten i Flekkefjord, for eksempel med 
flere planlagte operasjoner. Man kan imidlertid ikke opprettholde drift som det settes store 
kvalitetsmessige spørsmålstegn ved. Pasientsikkerhet må alltid komme først, sier Tysland.» 

Saken kan leses her: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/71q19/Avviser-sterke-pastander-fra-
kirurger 

Disse eksemplene viser at antallet operasjoner ved Flekkefjord sykehus flere ganger har blitt satt 
på dagsorden og at man har hevdet at legene ved sykehuset ikke får nok trening til å tilby god nok 
kvalitet. Et annet argument har vært at det er lite attraktivt for kirurger å jobbe ved et sykehus som 
har få operasjoner.  

En sak som illustrer denne situasjonen er hentet fra Avisen Agder (11. nov. 2015) hvor det går fram 
krav om økt antall operasjoner. Tittelen er «Kjemper mot stillings-kutt» 

«Sørlandet sykehus er i en fortvilet budsjettsituasjon. Flekkefjord må ta sin del av innsparingene. 
Jeg vet ikke hvor vi skal finne plass til nye kirurger i budsjettet, svarte Bøhler.» 

«- Tidligere har argumentet vært rekrutteringsproblemer. Når vi nå har flere kirurger som søkere 
og kunne ansatt tre på dagen, så skal det kuttes mange årsverk. Kuttes det nå kan vi ikke klare å 
opprettholde ønske om øke antall ortopediske operasjoner, fastslo avdelingsleder Katrin Jahnke 
fra sykehuset i Flekkefjord.» 

«- Dette handler om at vi har et veldig anstrengt budsjett for neste år. Vi sliter med å få pengene til 
å strekke til. I den forbindelse har det kommet krav til sykehuset i Flekkefjord som til Arendal og 
Kristiansand om å nedbemanne med 6-8 stillinger i kirurgisk avdeling for vi ser at vi ikke greier å ta 
alt på økt aktivitet, sier klinikksjef Geir Bøhler til Agder. 
- Men økt aktivitet med flere operasjoner, er vel avhengig av mannskap nok?  
- Vi må se på dette, for vi trenger den økte aktiviteten også. Jeg skal ha møte med 
avdelingslederne her.» 
Saken kan leses her: https://avisenagder.no/kjemper-mot-stillings-kutt/19.34618 

 
I mai 2014 ble sykehusdirektør Jan Roger Olsen intervjuet av Avisen Agder. Anledningen var at 
sykehuset hadde gått gjennom den økonomiske langtidsplanen.  

Her er Olsen sitert på følgende: 
«Vi må øke antall operasjoner totalt sett på Sørlandet sykehus og det innbefatter også økt antall 
operasjoner her i Flekkefjord, fastslår sykehusdirektør Jan-Roger Olsen.» 
Og: 
«Vi har gått gjennom den økonomiske langtidsplanen. Den legger rammen for virksomheten for 
de neste 3-4 årene. Slik den ser ut er det en svært begrenset vekst vi kan regne med i tilførsel av 
nye midler. Konsekvensen av det er at økt tjenestetilbud må være selvfinansiert, sier 
administrerende direktør Jan-Roger Olsen til Agder» 

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/71q19/Avviser-sterke-pastander-fra-kirurger
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/71q19/Avviser-sterke-pastander-fra-kirurger
https://avisenagder.no/kjemper-mot-stillings-kutt/19.34618
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Saken kan leses her: https://avisenagder.no/nyheter/flere-operasjoner-gir-mer-penger/19.25405 

Jan Roger Olsen er også intervjuet av Fædrelandsvennen 20. nov 2015 hvor han fremholder 
viktigheten av at flere planlagte operasjoner blir lagt til sykehusene i Arendal og Flekkefjord: 
I Fædrelandsvennen kan man lese:  
«Sykehusdirektør Jan-Roger Olsen mener nasjonal sykehusplan er helt i tråd med sykehusets 
egen Utviklingsplan. 
Han trekker også fram at ministeren, i likhet med føringene i Utviklingsplan 2030, legger opp til å 
øke aktivitetene både i Flekkefjord og Arendal. 
«— For å møte de økende behovene som kommer med eldrebølgen, vil vi måtte styre mer og mer 
planlagt aktivitet til de to små sykehusene, sier Olsen.» 
Les hele saken her: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/vd345/-Hoie-stotter-oss 

 
2. desember 2015 ble enhetsleder for intensivavdelingen ved Flekkefjord sykehus intervjuet av 
Avisen Agder i forbindelse med at sykehuset fikk ny avdeling for dagkirurgi. Enhetsleder for 
intensivavdelingen, Ann Sissel Haukland, sier dette betyr at man får opp inntjeningen.  
«– Sykehusøkonomien er bygget opp slik at flere operasjoner gir økt «inntjening», så jeg håper at 
økt aktivitet kan bety utvidelse av tilbudet også på andre områder, fremholder Haukland.» 
Saken kan leses her: https://avisenagder.no/ny-dagkirurgi-gir-okt-operasjons-kapasitet/19.34974 

 
Dette er bare et lite utvalg av saker som er skrevet i den aktuelle perioden. I sum mener vi artiklene 
over gir dekning for påstanden om at Flekkefjord sykehus har hatt interesse av å øke antall 
operasjoner. Flere av tilsynssakene som NRK Sørlandet har omtalt den siste tiden handler om 
operasjoner som er utført i perioden hvor man har hatt et ønske om å øke aktiviteten. 
På bakgrunn av denne dokumentasjon kan vi ikke se at det er grunnlag for å dementere eller 
korrigere disse utsagnene i våre artikler.  

 
 

Med vennlig hilsen 

Thomas Sommerset 
Fung. distriktsredaktør NRK Sørlandet 
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