
 

 
Arkivsak  

Dato 23.09.2020 

Saksbehandler Nina Mevold 

Saksframlegg  

Styre Sørlandet sykehus HF  

Møtedato 25.09.2020  

Sak nr 069-2020 Sakstype Orienteringssak 

Sakstittel Konsernrevisjonen rapport 6/2020 Uønskede hendelser i 
SSHF 

 

Konsernrevisjonens rapport etter uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF 
(SSHF) legges fram for styret. Rapporten omtaler bakgrunn for revisjonen, 
konsernrevisjonens funn, konklusjoner og forslag til videre oppfølging i SSHF.  
 
I perioden 2016-2020 har det fremkommet uønskede hendelser i kirurgiske 
avdelinger både ved Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) og ved Sørlandet sykehus 
Kristiansand (SSK). Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har på bakgrunn av dette, og etter 
dialog med ledelsen ved SSHF, anmodet konsernrevisjonen om å gjennomføre en 
revisjon. Revisjonsutvalget behandlet oppdragsplan for revisjonen 17. februar 
2020, og ga konsernrevisjonen senere et tillegg til oppdragsplanen i møte 11. juni. 
 
Konsernrevisjonen vil delta på styremøtet, og vil selv legge frem rapporten for 
styret.  
 

Forslag til vedtak 

 
1. Styret tar revisjonsrapporten til foreløpig orientering,  
2. Styret ber Administrerende direktør utarbeide tiltak for oppfølging av 

rapporten og legge plan for oppfølging frem for styret i møtet 29. oktober 
2020. 
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1 Bakgrunn for saken 

Konsernrevisjonens rapport etter uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF 
(SSHF) legges fram for styret. Rapporten omtaler bakgrunn for revisjonen, 
konsernrevisjonens funn, konklusjoner og forslag til videre oppfølging i SSHF. I 
perioden 2016-2020 har det fremkommet uønskede hendelser i kirurgiske 
avdelinger både ved Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) og ved Sørlandet sykehus 
Kristiansand (SSK). Administrerende direktør har holdt styret orientert om 
prosessen under sine orienteringer til styret.  
 
Revisjonen har hatt to overordnede mål:  

1. Vurdere om SSHF har gjennomført nødvendige tiltak for å sikre god kvalitet 
på operasjonsaktivitetene ved sykehuset i Flekkefjord (SSF) 

2. Undersøke hvilket system SSHF har etablert for å sørge for tilstrekkelig 
veiledning og oppfølging av leger i spesialisering generelt, og om overlegen 
fra SSF som i 2019 startet i en utdanningsstilling ved sykehuset i 
Kristiansand (SSK), ble underlagt tilstrekkelig oppfølging.  
 

Revisjonsutvalget behandlet utkast til rapport 11. juni 2020 og besluttet da å 
utvide oppdragsplanen. Utvidelsene har omfattet en undersøkelse av hvorvidt 
helseforetaket har en hensiktsmessig tilnærming i sin oppfølging av tidligere 
pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp. Videre har konsernrevisjonen 
foretatt en avgrenset undersøkelse av meldekultur og arbeidsmiljømessig klima 
ved kirurgisk avdeling da de uønskede hendelsene fant sted i perioden 2016-2018.  
 

2 Saksopplysninger 

Revisjonsrapporten ble iht. revisjonens oppdrag sendt 17. september 2020 til 
Sørlandet sykehus HFs styre som er overordnet ansvarlig for helseforetakets 
styring og kontroll, og til administrerende direktør som har det utøvende ansvaret. 
Den ble også sendt til Helse Sør-Øst RHF.  
 
Konsernrevisjonen har gjennomgått områdene: Tiltak for å bygge god 
internkontroll og kvalitet, system for LIS-opplæring og oppfølging av legen, system 
for uønskede hendelser og oppfølging av tidligere pasienter. I rapporten 
fremkommer det kritikkverdige forhold. Konsernrevisjonen har gjennomgått 125 
pasientjournaler med bistand fra fagrevisorer med spesialitet innen ortopedi og 
generell kirurgi. Konsernrevisjonen har også basert sitt arbeid på omfattende 
dokumentasjon fra helseforetaket, rapporter fra elektronisk pasientjournal (DIPS) 
og intervju av 17 personer.  
 
Revisjonsutvalget anbefaler Helse Sør-Øst RHF å følge opp SSHFs videre 
behandling og oppfølging av rapporten. Det vises til styresak 099-2020, og 
behandling av rapporten i HSØ RHF sitt styremøte 24.09.2020. Se vedlegg.  
 
Administrerende direktør legger med dette frem rapporten for styret. 
Administrerende direktør arbeider med en tiltaksplan på bakgrunn av rapportens 
konklusjon og funn, som legges fram for styret i styremøte 29.10.2020.  
 


