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Mediene 
kommer på 
«innsiden»
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De jobber hver dag for at 
koronapasienter skal 
overleve, samtidig som 
flere legges inn. Den 
kanskje største forskjellen 
fra starten av pandemien, 
er at flere av pasientene 
trolig kunne unngått å 
havne der.

Agderposten



SSF åpnet opp for Avisen Agder, 5 siders reportasje
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Kvalitetsindikatorene

For åtte år siden hadde Sørlandet sykehus 45 alvorlige 
rifter i året. Nå er de nede i 17.

– Vi ser en veldig stor endring. Vi har fått redusert mer 
enn halvparten av fødselsskadene, sier 
fagutviklingsjordmor Hanna Oommen til Fvn.



Forskning

5

Forskningsprosjektet, et samarbeid mellom 
Sørlandet Sykehus og Sykehuset i Telemark, skal 
finne ut mer om immunitet, sporbare senfølger av 
infeksjonen og risikofaktorer for å bli smittet blant 
de som har hatt korona.
I studien er 412 personer i Agder og Telemark som 
har hatt covid-19, blant annet blitt testet for 
antistoffer med blodprøver hver sjette måned.

Resultatene så langt er oppløftende:
 94 prosent av deltakerne hadde gode mengde 

antistoffer i blodet opptil ett år etter at de ble 
smittet.

 Over halvparten hadde høye antistoffer i blodet 
10–12 måneder etter.



Forskning
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En ny studie gjennomført ved Sørlandet 
sykehus i Arendal viser at oppfølging ved 
poliklinikk kan bidra til å hindre nytt behov 
for utblokking av årer etter hjerteinfarkt hos 
pasienter med hjertesykdom.

Anete Kaldal er lege og forsker ved Sørlandet 
sykehus i Arendal. Hun er førsteforfatter av 
studien som først ble publisert i BMC 
Cardiovascular Disorders.



Forskning
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Mer enn én million nordmenn er 
plaget av pollenallergi. 
Behandlingen for plagen er 
tabletter eller vaksinering.
Dagens metoder er mer 
ineffektive og kostbare enn de 
trenger å være, mener Sverre 
Karmhus Steinsvåg.
Han vil sette allergisprøyta rett i 
mandlene.

Sverre Karmhus Steinsvåg, 
professor og øre-nese-
hals-spesialist ved 
Sørlandet sykehus.



Forskning
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Studien viser at gjennomsnittskostnad for 
pasienter som stod på b/tsDMARD gikk 
ned fra rundt 115 000 kroner i 2010 til 
omtrent 60 000 kroner i 2019.

Alen Brkic, 
forsker ved Sørlandet sykehus og 
doktorgradsstipendiat ved NTNU

Glenn Haugeberg
medforfatter og hovedveileder for Brkic

sitt doktorgradsarbeid



Sykepleier ved SSK har blitt 
«Tiktok-kjendis»
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Humor har alltid vært viktig, 
akkurat som godt samhold 

med kollegaene. Det skaper 
et godt arbeidsmiljø.

Stefan Avila



Medarbeidere deltar i 
debatten om 
vaksinering av 
helsepersonell

Vi mener derfor at arbeidsgiver både kan og bør 

pålegge uvaksinert helsepersonell jevnlig testing før 
pasientkontakt når det er begrunnet i å hindre 
smitte til sårbare grupper av pasienter og brukere.
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• Olav Søvik, leder klinisk etikkomité, overlege, 
anestesi/intensiv/operasjonsavdelingen SSK 

• Marianne Klungland Bahus, jurist klinisk 
etikkomité, førsteamanuensis, Universitetet i 
Agder

• Terje Mesel, sekretær klinisk etikkomité, 
etikkprofessor, Universitetet i Agder



Covid-19
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UP2040
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Plass i regjerings-
oppnevnt utvalg
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Høyt sykefravær i flere 
sektorer
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Avisen Agder fanger opp 
«Kultur for helhet»
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