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1 Rekrutteringsutfordringer ved SSHF, og tiltak 

Sørlandet sykehus skal utdanne, rekruttere, utvikle og beholde kompetente 
medarbeidere. Hvordan det skal arbeides systematisk med dette er forankret i 
foretakets strategiplan 2021 – 2024 og i Delplan rekruttere, utdanne, utvikle og 
beholde medarbeidere. I sin helhet besta r delplanen av totalt 54 tiltak. I april i a r 
vedtok administrerende direktør (ref. sak 066-2022) at følgende 14 tiltak skulle 
prioriteres i 2022:  

Tiltak  

1. Rekruttere: Avdelingsvise planer for utdanning av egne spesialister  
2. Rekruttere: Etablere en overordnet strategisk rekrutteringsgruppe 
3. Rekruttere: Utvikle «rekrutterings-/fagutviklingspakker» for 

rekrutteringssvake områder som inkluderer mulighet for rotasjon og 
hospiteringsordninger 

4. Rekruttere: Vurdere incentiver for å dekke kompetansebehov i helg 
5. Rekruttere: Bruke analysene av sluttundersøkelser og 

tilbakemeldingene fra 3 måneders evaluering av nyansatte for å 
tilrettelegge for bedre rekruttering 

6. Rekruttere: Implementere struktur for 12 måneders nyansattprogram 
for overleger som har tatt sin spesialistutdanning i utlandet 

7. Utdanne: Øke antall praksisplasser i samarbeid med UiA  
8. Utdanne: Videreutvikle LIS utdanningen ved SSHF  
9. Utdanne: Delta i digitale løsninger for utdanning og kompetanse (DigUt) 
10. Utdanne: Tilrettelegge for desentralisert legeutdanning i 4-5. studieår 
11. Utvikle og beholde: Videreutvikle fagutviklingsplaner på tvers av 

klinikker innen samme fagområde 
12. Utvikle og beholde: Videreutvikle felles og fagspesifikke kompetansekrav 

og kompetanseplaner for sammenlignbare grupper på tvers av foretaket 
13. Utvikle og beholde: Ta i bruk dashbord for ledere i Kompetanseportalen  
14. Gjennomføre KOM-programmet – Oppgavedeling  

 

Foretaket opplever en økende utfordring når det gjelder rekruttering innenfor 
enkelte områder. Dette er godt beskrevet som nåsituasjon i Utviklingsplan 2040. 

 
Tiltak for å tiltrekke seg nye arbeidstakere  
 
Utlysning av ledig stilling 
Det er etablert et samarbeid mellom HR-seksjonen og Kommunikasjonsavdelingen 
med å opparbeide en større billedbank til bruk i rekrutteringsarbeidet. Klinikkene 
har behov for å benytte foretakets egne bilder, for å utvikle en SSHF-profil i 
rekrutteringsmateriell og annonser. 
 
Sosiale medier 
Foretaket vil etablere seg sterkere i sosiale medier som Instagram og Linkdn. 
Facebook og Intagram kan brukes i større grad for å vise potensielle søkere 
hvordan det er å jobbe i SSHF. Forskning viser at dagens søkere er økende opptatt 
av arbeidsmiljøet, arbeidsplassens verdier og hvilke holdninger som er gjeldende i 
virksomheten. Det er viktig at SSHF også er på disse arenaene for å vise frem den 
arbeidsglede og det samhold som mange av våre medarbeidere opplever i det 
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daglige.  SSHF vil også oppdatere og friske opp vår egen hjemmeside – «jobb hos 
oss siden». 
 
Bedriftsprofiler 
Det arbeides med å opprette bedriftsprofiler på Finn i for eksempel tidsskriftet for 
den norske legeforening. (legejobber.no) SSHF har ikke tidligere hatt dette.  
 
Strategisk rekrutteringsgruppe 

Det er nylig nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe med representanter fra 
klinikkene, tillitsvalgte, verneombud, analysemedarbeider og ansatte i HR. 
Ma lsetningen er a  styrke at utlysning av stillinger skal resultere i gode ansettelse 
og at ledere skal oppleve god faglig og lett tilgjengelig støtte i rekrutteringsarbeid  

Mandatet inneholder følgende punkter: 
• Utvikle politikk, samt rutiner og verktøy for rekruttering i SSHF. 
• Gi lederstøtte: 

• Bidra til at ledere har nødvendig kompetanse, og vet hvor de kan 
hente støtte 

• Bidra til at formelle krav tilfredsstilles 
• Sørge for gode rutiner for søknadsbehandling, kjennetegnet ved 

smidig flyt og uten nødvendige flaskehalser 
• Iverksette tiltak for a  ligge i forkant av rekrutteringsproblemer, se 

fremtidige behov i rette tid 
• Utvikle SSHFs bruk av sosiale medier i rekrutteringsøyemed (Facebook, 

Instagram, Linkdin) 
• Utvikle og tilby kurs for ledere i rekrutteringskompetanse 

 
Kompetanseprotalen er innført for god digital støtte i rekrutteringsarbeidet.  
 
Det frigjøres ressurser til ledelse av denne gruppen slik at dette arbeidet kan gi 
hyppige resultater. 
 
Bruk av verktøyet rekrutteringsevne Det ble i desember 2021 opprettet et 
samarbeid med Sykehuspartner sin analyseavdeling for å utarbeide analyser for 
måling av foretakets rekrutteringsevne knyttet til legespesialister, sykepleiere og 
spesialsykepleiere. Arbeidet er godt i gang, men ikke ferdigstilt på grunn av 
feilkilder i datasettet. Det jobbes med å korrigere og minimere feilkildene.  
 
Analysene vil bidra til effektiv måling av rekrutteringsevne og fungere som et 
verktøy for å skreddersy konkrete tiltak for å sikre fremtidig kompetansebehov og 
rekruttering. 
 
Utredningsbehov - Utviklingsplan 2040. I henhold til utviklingsplanen skal det 
arbeides mer med arbeidsmiljø og arbeidsglede. Sentralt i dette arbeidet er 
sertifiseringen av foretaket som en likestilt og mangfoldig arbeidsplass der ogsa  
rekruttering og karriere er en av indikatorene det jobbes med.  I tillegg til dette 
skal det gjennomføres bemanningsframskrivinger som ledd i rekruttering. Tid og 
mulighet for faglig utvikling er et viktig tema i dette arbeidet. 
 
Bruk av sluttundersøkelsen. Undersøkelsen sendes ut til alle medarbeidere som 
slutter i SSHF. I 2021 hadde undersøkelsen en svarprosent på 68%, noe som 
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innebar 127 svar. Undersøkelsen gir konkrete svar på hvorfor medarbeidere 
velger slutte i foretaket, hva de går til når de slutter, om de hadde ønsket 
stillingsprosent etc. Resultatene av undersøkelsen brukes i Hovedarbeidsutvalget i 
hvert møte og vil bli brukt i strategisk rekrutteringsgruppe. 
 
Evalueringsundersøkelsen – nye medarbeidere. Nye medarbeidere i SSHF får etter 
tre måneder i ny stilling en spørreundersøkelse om hvordan oppstarten i foretaket 
har vært. Denne undersøkelsen kan gi verdfull tilbakemelding på 
forbedringsområder. En god oppstart er viktig for å beholde medarbeidere lenge i 
foretaket. 
 
Klinikk somatikk Flekkefjord. Å pen dag sommeren 2022 som er ma lrettet for alle 
faggrupper.  Sykehuset har egen vervekampanje – ma lrettet mot spesialsykepleiere, 
sykepleiere med mye erfaring og overleger kirurgiske fag. I tillegg til dette skal det 
arrangeres en samling med et utvidet nettverk hvor alle Lister kommunene vil bli 
invitert for a  diskutere felles utfordringsbilde. 

I Klinikk somatikk Årendal diskuterte klinikkdirektør, org.direktør og enhetsledere  
mai 2022 tiltak for a  bedre rekruttering av sykepleiere. Dette følges opp i nytt 
ledermøte 10.juni. Årendal kommune har vedtatt en strategi med betydelige bedre 
økonomiske betingelser enn SSHF kan tilby. Det øker utfordringsbildet for SSÅ. 

Muligheter for faglig utvikling. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se 
nærmere pa  bruken av Fagutviklingspakker i rekrutteringssammenheng. Det er et 
viktig tiltak for a  beholde bl.a legespesialister. 

Helsefagarbeidere. SSHF har et pågående prosjekt om oppgavedeling generelt og 
mellom sykepleiere og helsefagarbeidere spesielt. Det gjøres et aktivt arbeid i 
klinikken med kompetanseheving for helsefagarbeidere med felles fagdager, 
opplæring på hver enhet og dokumentasjon på ervervet kompetanse. Det er laget 
egne kompetanseplaner i Kompetanseportalen for helsefagarbeidere generelt, 
samt «plukklister» med prosedyrer som enhetsleder kan hente særskilte 
prosedyrer fra.  

SSHF øker antall lærlinger i helsearbeiderfaget fra 13 til 16 høsten 2022. SSHF 
etablerte selvstendig lærebedrift for helsearbeider- og portørfaget 1.1.2022. En av 
hensiktene var å øke antall lærlinger for selv å utdanne helsefagarbeidere. Målet er 
30 lærlinger i helsearbeiderfaget fra høsten 2023. Det planlegges også for å innføre 
traineeordning for helsefagarbeidere i 2023. 

Samarbeid om utdanning med UiA og UiO. SSHF styrker sitt samarbeid med 
utdanningsinstitusjonene, det vises blant annet til etablering av desentral 
medisinutdanning med UiO og samarbeidet med UiA om en rekke helseprofesjoner 
om videreutdanning, samt en mulig profesjonsutdanning i psykologi. 

 

 

2 Redegjørelse etter endringer i smertepoliklinikken 

I styresak 027-2020 besluttet styret at tverrfaglig smertepoliklinikk skulle opprettes ved 
AFR i Kristiansand, i tråd med administrerende direktørs innstilling. Ansatte var på plass i 
den nye smertepoliklinikken fra 5.10.20, og driften var i gang fra 4.11.20. 

Smertepoliklinikken disponerer 6 årsverk. Ressursene er fordelt på ledelse (adm. 
0,3/fagansvar 0,2), overleger (fysikalsk medisin 0,6; revmatologi 0,5; anestesi 0,4), 
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psykologspesialist 1,0; spesialfysioterapeut 1,0; sykepleier/sexologisk rådgiver 0,5; 
ubesatt 0,5; sekretær 1,0. I tillegg har poliklinikken tilgang til ergoterapeut, sosionom, 
arbeidsrådgiver og fysioterapeut i AFR. 

Den faglige tilnærmingen baseres på en biopsykososial forståelsesmodell, med fokus på 
sykdomsforståelse, kognitiv tilnærming og mestring. Poliklinikken har en tydelig ikke-
medikamentell profil. Pasienten er en aktiv deltaker - «hjelp til selvhjelp», og faglig fokus 
er dreid vekk fra infusjoner, injeksjoner og medikamenter. 

Hovedaktiviteten er tverrfaglige utredninger, med drøfting i teammøter og tverrfaglige 
oppsummeringer. Det gjennomføres felleskonsultasjoner og MDT møter med andre 
aktører rundt pasienten. I tillegg er 6 smertemestringsgrupper (en gang ukentlig i 6 uker) 
gjennomført. 

Aktivitetstall fra Dips 2020 2021 2022 per 31.5 Totalt 

Utredning 94 615 298 1007 

Kontroll 21 152 90 263 

Behandling 14 147 71 232 

Behandling innlagt 
pasient 

  9 4 13 

Gruppeforløp   103 54 157 

Telefonkonsultasjon   51 60 111 

Videokonsultasjon   12 8 20 

Indirekte pasientkontakt   8 42 50 

Totalt 129 1097 627 1853 

 
Smertepoliklinikken startet med et stort antall fristbrudd fra ikke-håndterte tidligere 
henvisninger. Da poliklinikken ble etablert, økte antall henvisninger ytterligere. Arbeidet 
for å håndtere henvisninger og fristbrudd har hatt høy prioritet. 

 2020 2021 2022 per 31.05 

Varslede 42 93 7 

Videreformidlet 24 17 1 

 
Aktivitetene forutsetter samhandling, og behandling av langvarig smerte anses som et 
fellesprosjekt med flere aktører. Det ble derfor gjennomført 40-50 møter med andre 
avdelinger/instanser det første året (primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, andre 
smerteklinikker). Det er opprettet fast telefontid og dialogmeldinger benyttes. 
Poliklinikken jobber med rutiner for MDT-møter.  

Smertepoliklinikken har også jobbet med etablering av Sørlandet Sykehus Smerteregister i 
samarbeid med OUS, og 2 søknader om interne PhD midler i samarbeid med UiA/UiO. 
Medarbeiderne deltar aktivt i en rekke faglige nettverk – nasjonalt og regionalt. Det 
gjennomføres felles faglig utvikling, og legene tar videreutdanning i smertemedisin. 
 

 

3 Rapportering fra arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA) i 
SSHF 
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Inkluderende arbeidsliv og sykefravær  

Fagansvarlig avdeling: Organisasjonsavdelingen, Bedriftshelsetjenesten (BHT). 

Partene i arbeidslivet inngikk ny IA avtale gjeldende fra 01.01.19 – 31.12.22. Den 
nye avtalen gjelder for alle virksomheter i Norge. Målet med IA avtalen er å legge 
til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som 
mulig. Avtalepartene er enige om en målrettet innsatsen mot bransjer og sektorer 
og ett av bransjeprogrammene omhandler helsesektoren. Dette har resultert i en 
metode, «Der Skoen Trykker», som fra 2020/2021 er prøvd ut i flere helseregioner 
i Norge. Målsettingen er å jobbe strategisk, målrettet og langsiktig. 

I henhold til avtalen og relevant lovverk, forplikter alle ledere i SSHF seg til å jobbe 
systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til å vurdere 
individuell tilrettelegging for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det 
er mulig. Medarbeiderne har også plikt til å medvirke for å finne gode løsninger. 
Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap 
av ressurser, kompetanse og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. 
Alt IA-arbeidet er forankret i linjeledelsen. Rådgivere i bedriftshelsetjenesten 
bistår lederne i IA-arbeidet. 

Ledere sørger for oppfølging av sykmeldte medarbeidere i henhold til tidslinje i 
lovverk og interne retningslinjer. 

 

«Der Skoen Trykker» 

Med. post 2C SSA er pilot i «Der Skoen Trykker».  

Arbeidet med rapport, tiltak, gjennomføring av tiltak og evaluering videreføres i 

2022. 

 

Medarbeidere med gjentatt fravær 

Foretaksledelsen ved Sørlandet sykehus vedtok våren 2021 å videreføre det 
særskilte arbeidet med gruppen medarbeidere som har gjentatte sykefravær over 
flere år til, ut 2022. Målet er å øke nærværet for den enkelte - som igjen vil 
redusere arbeidsbelastningen i enhetene. Arbeidet ble forsinket grunnet Covid og 
restartet høsten 2021 med statusmøter i de enkelte klinikker. 

 

Geografisk IA-utvalg  

Ved de tre lokasjonene Arendal, Flekkefjord og Kristiansand er det IA-utvalg med 
representanter fra alle klinikkene. Dersom en medarbeider på grunn av redusert 
arbeidsevne ikke lenger kan jobbe i egen klinikk, blir de meldt inn til IA-utvalget 
for vurdering opp mot ledige stillinger i hele SSHF.  

 

«Gravid på jobb»- ordning 

SSHF har siden 2011 permanent ansatt jordmødre ved SSA, SSF og SSK i totalt 60 
% stilling, for å bistå ledere og gravide medarbeidere. Målet for «Gravid på jobb» er 
å forebygge og redusere sykefravær gjennom samtaler og individuell 
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tilrettelegging. Metoden går ut på å gjennomføre tre trekantsamtaler mellom 
gravid medarbeider, nærmeste leder og jordmor i løpet av graviditeten. 

Ordningen har vært brukt siden 2012 av gjennomsnittlig 175 gravide 
medarbeidere pr. år i SSHF. 

 

Likestilt arbeidsliv 

Livsfasepolitikken i SSHF er lagt inn under Likestilt arbeidsliv. 
Sørlandet sykehus er med i en arbeidsgruppe som ser på «Hvordan beholde 
seniorene lenger i helsesektoren». Det er Senter for Seniorpolitikk, Spekter og KLP 
som har gitt Fafo i oppdrag å sende ut en landsomfattende spørreundersøkelse til 
spesialsykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere i Norge. Vestre Viken og 
Sørlandet sykehus representerer helseforetak og rapport er forventet presentert 
13.06.2022. 

 

Råd- og diskusjonsgrupper 

Råd- og diskusjonsgrupper for ledere har vært tilbudt i klinikkene i foretaket. Det 
er kun KPH som frem til 2020 gjennomførte disse samlingene for at ledere 
sammen kan høste av felles erfaringer. BHT er med som veileder i gruppene. 

 

Opplæring 

Sykefravær er jevnlig tema på Lille lederskolen. HMS grunnkurs med fokus på IA 
en av dagene blir gjennomført 2 ganger pr. år. 

 

Bedriftshelsetjenesten (BHT) poliklinikk 

Høsten 2021 opprettet BHT et tilbud for ledere og medarbeidere i SSHF. Alle kan ta 
kontakt for råd og veiledning om sykefravær, arbeidshelse, ergonomi/fysioterapi 
og psykososialt arbeidsmiljø. 
Hensikten er å ha et lavterskeltilbud for råd og veiledning med tanke på 
forebygging og oppfølging av sykefravær. 

 

 

4 Endringer i rutine for varsling av kritikkverdige forhold i arbeidsgivers 
virksomhet 

En arbeidsgruppe ledet fra Organisasjonsavdelingen gjennomførte høsten 2021 en 
evaluering av varselordningen i SSHF. Det ble blant annet tatt utgangspunkt i 
rapporter etter revisjon av varslingsordningen hos andre helseforetak, 
gjennomført av konsernrevisjonen i HSØ, og erfaringer fra egen virksomhet. 
Forslagene til endringer ble vedtatt av foretaksledelsen den 15.3.2022.  

Vurderinger i varselsaker kan være kompliserte, og krever bred kompetanse og 
erfaring. En sentral endring er at varslingsombudet ble erstattet med et 
varslingsutvalg som både skal gi råd, motta varsler, vurdere videre håndtering og 
være et kompetanseorgan for varslingsordningen.  Endringen bygger på at riktige 
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beslutninger best kan oppnås ved drøftinger mellom flere med ulik kompetanse. 
Varslingsutvalget består nå av personalsjef, juridisk rådgiver og 
hovedverneombud. 

Rutinen har fått en tydeligere beskrivelse av roller og de sentrale prinsippene i 
varsling som er saklighet, vern mot gjengjeldelse, habilitet, dokumentasjon, 
kontradiksjon, konfidensialitet og personvern.    

Saksbehandlingen er også beskrevet mer detaljert. Rutinen inneholder nå en 
kronologisk beskrivelse fra mottak av varsel, saksbehandling og undersøkelse, 
vurdering og avslutning av saken. Endringen er begrunnet i et ønske om mer 
forutsigbarhet og likhet i saksbehandlingen. 

I tillegg er informasjon og oppfølging av de involverte beskrevet klarere, blant ved 
at varsler og omvarslet skal få tilbud om en støtteperson. Rutinene sier nå også at 
varslingsutvalget skal ha oversikt over omfang og innhold av sakene, og at det skal 
lages en årsrapport med slik oversikt. Dette vil gjøre det enklere å bruke 
informasjon og erfaring fra varslingssaker i forbedrings- og kvalitetsarbeidet.  

 

5 Foretaksmøtet 06.05.2022 og 01.06.2022 

Tema for foretaksmøtet 06.05.2022 var beredskap for å håndtere covid-19-
pandemien framover. 

Fra mai legges det til grunn at helseforetakene i størst mulig grad skal drive som 
normalt. Det skal legges vekt på arbeidet med å ta igjen utsatt behandling. Samtidig 
skal det være beredskap for en smittebølge gjennom høsten og vinteren. Dette gjelder 
særlig med tanke på analysekapasitet, fleksibilitet til å øke intensivkapasiteten og 
vaksinasjon av egne ansatte.  

 

Foretaksmøtet 01.06.2022 behandlet og godkjente Årlig melding 2021, 
årsregnskap 2021, årsberetning 2021 og revisors godtgjørelse. I tillegg ble 
retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjent. 

Årlig melding 2021 er gjennomgått i Helse Sør-Øst RHF og vurdert opp mot de krav 
som er stilt til helseforetaket i Oppdrag og bestilling 2021 og foretaksmøter i løpet av 
året. Generelt vurderes den årlige meldingen å være dekkende og relevant for de 
etterspurte rapporteringspunktene. Pandemien har preget driften gjennom store deler 
av 2021 og har begrenset muligheten til å levere planlagt pasientbehandling i ønsket 
omfang. 

Det understrekes at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal 
prioriteres. 

Styret i Sørlandet sykehus HF har fremlagt et positivt årsresultat på 125,7 millioner 
kroner. Kravet var minst 60 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet 
overføres til annen egenkapital. 

 

6 Ferieavvikling SSF 

Det erfares at det er en nasjonal utfordring for sykehusene å få tilsatt nok 
kompetent helsepersonell til å dekke vaktene gjennom sommeren. Dette gjelder 
også for Sørlandet sykehus HF (SSHF) der det er mangel på personell til å dekke 
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kirurgisk vaktordning for overleger i generell kirurgi ved SSF i sommer.  
 
Administrerende direktør har derfor vedtatt å midlertidig stenge kirurgisk 
øyeblikkelig hjelp tjenester og traumer ved SSF i perioden 15. juli til 7. august.  
 
SSF har forsøkt å få tak i vikarer både gjennom egne kontakter og vikarbyrå, uten 
resultater. SSF har hatt gode prosesser med SSA og SSK i et forsøk på å finne 
alternative løsninger, men har ikke lykkes med dette. 
 
Det å stenge akuttkirurgien i tre uker i sommer får nødvendigvis konsekvenser for 
somatikk SSK og SSA, MSK og PTSS. Det er utarbeidet et mandat for en bredt 
sammensatt arbeidsgruppe bestående av tillitsvalgte, verneombud, 
brukerrepresentant og berørte avdelinger i relevante klinikker. Arbeidsgruppen 
skal legge til rette for endring av pasientforløpene i disse ukene samt håndtere 
konsekvensene og forholde seg til de ulike risikoelementene som er meldt inn fra 
klinikkene og stabsavdelingene. 
 
Arbeidsgruppen skal blant annet ha en gjennomgang av innmeldte risikomomenter 
og oppdatering fra de berørte enheter, avdelinger og klinikker, utarbeide rutiner, 
samarbeidsavtaler og om nødvendig nye prosedyrer for håndtering av løsningen 
og for å sikre risikoreduserende tiltak og sikre en omforent gjennomføringsplan. 
 

7 Status oppreisningssaker 

SSHF mottok i 2021 en rekke krav på oppreisningserstatning fra advokater som 
representerer tidligere pasienter ved SSHF. Det dreier seg så langt om 25 krav og 
ytterligere 2 – 4 krav er varslet.  

I henhold til skadeserstatningsloven § 3-5, kan den som forsettlig eller uaktsomt 
har voldt skade på person pålegges å betale den fornærmede slik oppreisning som 
retten finner rimelig. Tilkjennelse av oppreisningserstatning forutsetter med andre 
ord at det foreligger en skade, og at noen i foretaket kan holdes ansvarlig for i 
medhold av organansvaret, forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket skaden. 

En eventuell oppreisningserstatning utmåles skjønnsmessig basert på skadens 
omfang og utvist skyld. Oppreisningserstatning for personsskader ligger normalt i 
området 70 000 - 150 000 kroner pr skade. Med unntak for to av kravene, er 
kravene ennå ikke nærmere beløpsfestet.   

Kravene er fremsatt med henvisning til Helsetilsynets utredninger og rapporter 
knyttet til to leger, særlig til tilsynets rapport av 13. januar 2021. Det anføres at 
utredningene viser at sykehuset har utvist grov uaktsomhet i styringen av de 
aktuelle legene og deres virksomhet og at dette tilsier at foretaket betaler 
oppreisningserstatning. 

Pasientenes advokater og SSHF ble enige om å stille kravene i bero i påvente av 
politiets etterforskning av Helsetilsynets anmeldelse av foretaket. Ansvarlig 
politiadvokat besluttet som kjent å henlegge saken mot SSHF i desember 2021, 
mens Statsadvokatene i Agder i mars 2022 omgjorde beslutningen og påla SSHF et 
forelegg knyttet til perioden februar 2019 til januar 2020, da den ene av de to 
aktuelle legene var i LIS-stilling ved Sørlandet sykehus somatikk Kristiansand.  
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SSHF valgte etter en helhetlig vurdering å vedta forelegget den 5. april d.å. etter 
styrebehandling 31. mars d.å..  

SSHF har i etterkant av at etterforskningen nå er avsluttet og statsadvokatens 
beslutning fattet, tatt kontakt med advokatene til de pasientene som har fremmet 
krav om oppreisningserstatning for å diskutere videre saksgang.  

Det er enighet mellom partenes advokater at det må foretas en individuell 
vurdering av hvert av kravene. Det er videre enighet om at foretakets advokater i 
løpet av kort tid vil gi et foreløpig svar på hvert av de fremsatte kravene. Det er 
deretter lagt opp til dialog mellom partenes advokater for å søke å konkludere de 
ulike sakene basert på minnelige løsninger der det er grunnlag for det. .   

Som styret er kjent med, har SSHF flere synspunkter på Helsetilsynets vurderinger 
og rapport og de vurderinger som ligger til grunn for statsadvokatens utstedelse av 
forelegget. SSHF har vært oppmerksom på de problemstillingene og utfordringene 
et lite sykehusmiljø som sykehuset i Flekkefjord møter, og har vært opptatt av å 
sikre forsvarlige helsetjenester. Det har også over tid vært gjennomført en rekke 
tiltak for å sikre dette. Foretaket foretok også vurderinger og iverksatte tiltak i 
forbindelse med den ene legens ansettelse som LIS-lege ved sykehuset i 
Kristiansand. Helsetilsynets vurderinger som munnet ut i rapporten 13. januar 
2021 er også foretatt på et tidspunkt hvor foretaket satt med mer samlet 
informasjon om de aktuelle forholdene enn det som var tilfellet på tidligere 
tidspunkt.  SSHF har på tross av dette forståelse for at det kan reises spørsmål ved 
om tiltakene overfor de aktuelle legene gjennom hele perioden frem til 2020 var 
tilstrekkelige i lys av de hendelsene som faktisk fant sted.  

De fremsatte kravene knytter seg til behandlinger foretatt over et langt tidsrom. 
Enkelte krav må etter SSHFs syn avvises fordi det ikke knytter seg til noen 
feilbehandling av de aktuelle leger. For de resterende krav er et sentralt spørsmål 
på hvilket tidspunkt ansvarlige personer i sykehuset hadde foranledning til å 
forstå at legenes virksomhet var i strid med forsvarlig helsehjelp, og om det da ble 
truffet tilstrekkelig adekvate tiltak.  Denne vurderingen vil avhenge av når i 
legenes ansettelsesperiode den enkelte feilbehandling fant sted og hva slags type 
operasjon det dreiet seg om. SSHF har med bistand fra sine advokater foretatt en 
slik individuell vurdering av det enkelte krav og vil sende en foreløpig 
tilbakemelding til kravshavernes advokater med det aller første hvor foretaket 
åpner for å finne en løsning i flere av sakene, mens foretaket i andre saker mener 
at det ikke foreligger grunnlag for å erkjenne ansvar på foretakets hånd.   

 

8 Orientering om bemannings- og rekrutteringssituasjonen i KPH 

 

Dette tema legges ut som et eget vedlegg. 

 


