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Konsernrevisjonen har gjennomført en oppfølging av sin omfattende  
revisjon i 2020 etter uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF. De uønskede 
hendelsene var knyttet til operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord og ved 
ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand. Konsernrevisjonens kom med 
flere anbefalinger til helseforetaket. Rapporten ble behandlet i styret i Helse Sør-
Øst RHF og styret i Sørlandet sykehus HF høsten 2020. 
 
Konsernrevisjonen følger rutinemessig opp anbefalinger fra alle tidligere 
gjennomførte revisjoner, og har undersøkt om ledelsen ved Sørlandet sykehus HF 
har etablert et forbedringsarbeid som ivaretar anbefalingene, om planlagte tiltak 
er gjennomført og om det er god styring med dette arbeidet.  
 
Konsernrevisjonen konkluderer på at Sørlandet sykehus HF har satt i gang et svært 
omfattende forbedringsarbeid både før og etter revisjonen i 2020. I forbindelse 
med revisjonen ble det utarbeidet en omfattende handlingsplan. Denne henger 
sammen med et utviklingsarbeid som er igangsatt for å styrke kvalitetssystemet 
som helhet. Konsernrevisjonen vurderer at dette utviklingsarbeidet, sammen med 
handlingsplanen etter konsernrevisjonens rapport, legger til rette for god kvalitet 
og pasientsikkerhet i de kirurgiske tjenestene.  
 
Dette begrunnes ut i fra følgende tre vurderinger:  
 

 Handlingsplanen ivaretar svakhetene som ble identifisert i revisjonen  
 Det er etablert et system for oppfølging og rapportering på handlingsplanen 
 Det arbeides aktivt med innføring av tiltak – behov for fortsatt 

oppmerksomhet for varig forbedring  
 
 

Administrerende direktørs vurdering 

Administrerende direktør verdsetter Konsernrevisjonens gjennomgang. Den er i 
all hovedsak positiv, og viser til det omfattende forbedringsarbeidet som er 
gjennomført før og etter revisjonen. Administrerende direktør merker seg at 
Konsernrevisjonen vurderer oppfølgingsplanen til SSHF som dekkende for 
ivaretakelse av svakheter som ble identifisert. Samtidig peker Konsernrevisjonen 
på områder der det er behov for fortsatt kontinuerlig forbedringsinnsats.  
 
Rapporten er en nyttig tilbakemelding, som bidrar til å gi retning for 
administrerende direktørs prioriteringer i det videre forbedringsarbeidet.  


