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Utlokaliserte pasienter
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• Nasjonalt systemtilsyn ved åtte sykehus

• Lovbrudd ved sju av dem, SSHF ett av disse

Oppfølging:

• Ny prosedyre ved SSHF

• Sikre hvilke pasienter som kan utlokaliseres

• Kompetanse og rutiner for helsepersonell

• Informasjon og oppfølging av pasienter



Uønskede hendelser
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• Dette er viktig for oss:
• Befolkningens uro og oppfølging av de berørte pasientene

• Få all informasjon på bordet – gjennom helsetilsyn, tilsyn ved Fylkesmann og 
konsernrevisjon

• Lære av det som kommer fram, gjenopprette tillit

• Oppfølging på systemnivå

• Ivaretakelse av helsepersonell, og opprettholdelse av god meldekultur



Tidsakse
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Mediebildet

2018-2019 Flekkefjord-sak i medier 2020 LIS-lege-sak i medier

Individ-
tilsynssaker 

fra 2016-
2019

Team 
vurderer 
LIS-legen

LIS-løp i 
ortopedi

Februar 2019        Juli 2019                 13. januar 2020

Svar på 
system –

tilsyn 
(Helse-
tilsynet)

Fylkesmannen 
oversender  

brev til 
Helsetilsyn om 

vurdering av 
administrativ 

reaksjon

Helsetilsynet: «Vår vurdering er at aktivitetene som er iverksatt medfører 
en betydelig bedring i risikoforståelse og risikostyring. Vi mener imidlertid 

at det kan være utfordrende for Sørlandet sykehus HF å vedlikeholde 
arbeidet for å holde risikoen lav , og vi vil derfor følge opp tilsynet 

videre». 

Re-
operasjon 
beskrevet 
som ‘feil-

operasjon’

Kjent 
mediebil

de

Legen 
tatt ut av 
pasient-
kontakt

Pasient 
hånd-
tering

(telefon, 
kontakt)

Konsern-
revisjon 

HSØ



Legens bakgrunn og vurdering av opptak til LIS-løp
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• Legen har 
• norsk legeautorisasjon

• tysk spesialisering i kirurgi, norsk autorisasjon som generellkirurg

• erfaring som overlege i Tyskland over ti år 

• Ansatt som overlege i SSF 2008

• Vurdering av opptak til LIS-løp, basert på kjente forhold
• Fra overlegestilling til underordnet stilling som lege i utdanning, med hensikt å sikre 

ortopedi-kompetanse i Flekkefjord

• Ved overflytting var to tilsynssaker avgjort, og tre tilsynssaker kjent

• Håndterte HMS-saker var også kjent



Individtilsyn
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• Tilsyn oversendt Helsetilsynet
• 7 individtilsyn hvor overlegen var involvert (Flekkefjord)

• 3 tilsyn ved Fylkesmannen i LIS-perioden i Kristiansand



Individtilsyn i Flekkefjord 
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Nr Årstall Årstall 
melding
fylkeslegen

Organ Ved overføring

1 2016 2018 tå Avgjort

2 2016 2017 mage Avgjort

3 2017 2018 ankel Kjent

4 2018 2018 infeksjon Kjent

5 2018 2019 overarm Kjent

6 2018 2019 hofte Meldt senere

7 2017 2020 ankel Meldt senere



Systemtilsyn i Flekkefjord 
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Helsetilsynets svar på tilbakemelding på endelig rapport 8. juli 2019

«Statens helsetilsyn ser positivt på måten Sørlandet sykehus har arbeidet med 
å redusere risiko ved sykehuset i Flekkefjord. Vår vurdering er at aktivitetene 
som er iverksatt medfører en betydelig bedring i risikoforståelse og 
risikostyring. Vi mener imidlertid at det kan være utfordrende for Sørlandet 
sykehus HF å vedlikeholde arbeidet for å holde risikoen lav , og vi vil derfor 
følge opp tilsynet videre». 



Uønskede hendelser i LIS-løpet i Kristiansand
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Årstall hendelse Årstall meldt Organ Konklusjon

19 20 Håndledd Ikke avgjort

19 20 Tå Ikke avgjort

19 20 Overarm Ikke avgjort



Uro i befolkningen og vår håndtering av denne 
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• Orientering om henvendelsene over kontakttelefon og oppfølging av disse. 

• Flekkefjord
• Åpen telefon (antall telefonhenvendelser så langt: 220)
• Pasienter som har vært operert av kirurgen som ønsker ny undersøkelse: 132

• Kristiansand
• Antall operasjoner hvor LIS-legen har vært hovedoperatør 192
• Intern journalgjennomgang av pasienter der LIS-legen har vært hovedoperatør
• Alle disse kontaktes og tilbys time (telefon og/eller brev)
• Fortsatt åpen telefon (antall telefonhenvendelser så langt: 110
• Ønsker ny undersøkelse: 74

Tall fra 18. februar 2020

Alle som dette gjelder får gratis undersøkelse



Helsetilsyn – Fylkesmannen i Agders oversendelse 13. januar 2020
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«Fylkesmannens vurdering 

Saken oversendes Statens helsetilsyn for vurdering av om kirurg NN skal gis en 
administrativ reaksjon i medhold av helsepersonelloven kapittel 11, jf. 
helsetilsynsloven § 2 fjerde og femte ledd. 

Saken oversendes også for vurdering av om Sørlandet sykehus Flekkefjord har 
brutt spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 jf. forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesteloven.»



Konsernrevisjonen – to mål
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• Et mål vil være å undersøke hvilke system SSHF har etablert for å sørge for 
tilstrekkelig veiledning og oppfølging av leger i spesialisering generelt, og i 
hvilken grad den aktuelle legen var underlagt et tilstrekkelig 
oppfølgingsregime ved ortopedisk avdeling i Kristiansand. 

• Det andre målet vil være å vurdere om SSHF har gjennomført nødvendige 
tiltak for å sikre god kvalitet på operasjonsaktiviteten ved sykehuset i 
Flekkefjord



Konsernrevisjon – LIS løp generelt og for denne legen spesielt
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• Har SSHF etablert et egnet system for veiledning og oppfølging av leger i 
spesialisering?

• Ble det gjort en adekvat vurdering av legens kompetanse og egnethet ved 
overføringen til utdanningsstilling som lege i spesialisering i Kristiansand?

• Har legens ansvar, myndighet og oppgaver etter overflyttingen vært i tråd 
med vedkommendes kompetanse?

• Har legen som hovedoperatør utført operasjoner med forventet kvalitet?

• Har legen vært underlagt tilstrekkelig oppfølging og veiledning?

• Har eventuelle avvik eller bekymringsmeldinger som er meldt angående 
legen blitt adekvat håndtert?



Konsernrevisjon- tiltak for å sikre kvalitet på operasjoner i Flekkefjord?
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• Er det en tydelig funksjonsfordeling knyttet til kirurgisk virksomhet mellom 
sykehuset i Flekkefjord og de andre sykehusene i helseforetaket?

• Har SSHF god oversikt over og oppfølging av kvaliteten på operasjonene som er 
gjennomført og gjennomføres ved Sykehuset i Flekkefjord?

• Blir operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord utført i tråd med funksjonsfordelingen 
og med forventet kvalitet?

• Er avvik eller bekymringsmeldinger som er meldt angående aktuelle lege blitt 
adekvat håndtert og er det generelt sett en adekvat håndtering av avvik og 
bekymringsmeldinger?

• Har SSHF på bakgrunn av opplysningene om uønskede hendelser iverksatt 
nødvendige tiltak for å sikre at fremtidige operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord 
gjennomføres med ønsket kvalitet?

• Hvordan sikres det at ansvar, myndighet og oppgaver er i tråd med legers 
kompetanse ved sykehuset i Flekkefjord?



Vi jobber internt videre med 
kvalitet og forbedring
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