
Ekstraordinært styremøte 31. mars
2022
tor. 31 mars 2022, 20.45 - 22.15

Sørlandet sykehus Kristiansand, administrasjonsbygget Blått møterom

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Walle (Styreleder), Helene Falch Fladmark (Nestleder), Grethe Dølbakken, Elisabeth Farbu, Cecilie Lunden Gundersen, Bente Haugland, 
Finn Aasmund Hobbesland, Merethe Krogstad Hoel, Einar Sorterup Hysing, Hans Thorwild Thomassen, Sunniva Whittaker

Brukerutvalget
Per S Stordrenge (Leder brukerutvalget), Tove Irene Kristiansen (Nestleder brukerutvalget)

Fra administrasjonen
Nina Mevold (Administrerende direktør), Kåre Smith Heggland (Styresekretær)

Møteprotokoll

016-2022. Godkjenning av innkalling og saksliste
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste til ekstraordinært styremøte.

Vedtak
1. Innkalling og saksliste godkjennes.

Enstemmig

 016-2022 Innkalling og saksliste 31 mars 2022.pdf

Konstituering
Bjørn Walle

017-2022. Vurdering av forelegg
Politimesteren i Agder har ilagt Sørlandet sykehus HF et forelegg på 1 mill. kroner for overtredelse av
helsepersonelloven § 67, jf. § 4, jf. straffeloven § 27 for som virksomhet som yter helsehjelp å ha unnlatt å organisere
virksomheten slik at helsepersonellet var i stand til å overholde sine lovpålagte plikter. 
Fristen for å vedta forelegget er 6. april 2022.
Administrerende direktør innledet med en redegjørelse i møtet.

Kommentarer i møtet
Forslag til vedtak er en fornuftig konklusjon.
Framleggets punkt fire, om juridiske merknader gir gode refleksjoner som balanserer individuelt ansvar og
ansvaret som ligger i linjen. Det støttes at dette legges ved i oversendelsen.
Prosessen som nå er i gang med å ta lærdom av hvordan dette kunne utvikle seg tilbake fra 2008 og ut 2018 er
viktig, vi må lære av det som har skjedd.
Det er en alvorlig og trist sak, men den er tatt tak i på en god måte. Gode kontrollrutiner er viktige. Vi er godt i
gang med det arbeidet.
Jobbe videre med tiltakene, lære og arbeide for at slike ting ikke skal skje igjen.
Styret har hatt fokus på saken og vil fortsette med det.
Det er lagt ned en systematisk gjennomgang av kvalitetssystemet, det er viktig fordi det er en alvorlig sak.
Det er viktig å rekruttere de rette fagfolkene, og vår utvikling må ta høyde for dette.
Styreleder understreket at styret har et viktig ansvar for å sørge for at kvalitet og pasientsikkerhet kan ivaretas i
hele foretaket.

Vedtak
1. Styret vedtar forelegget fra Politimesteren i Agder datert 22.03.2022 på 1 million kroner.
2. Styret vedtar at en i forbindelse med oversendelse av det vedtatte forelegget legger ved noen overordnede

merknader til grunnlaget for forelegget i tråd med formuleringene i saksframlegget.

Enstemmig

 017-2022 Sak - Vurdering av forelegg til styret 31 03 2022.pdf
 017-2022 Vedl - Forelegg fra politiet i Agder.pdf

Beslutning
Nina Mevold
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 017-2022 Vedl - Utfall av klagebehandling.pdf
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