
 
 

Arkivsak  

Dato 29.09.2022 

Saksbehandler Nina Mevold 

Saksframlegg  

Styre Sørlandet sykehus HF  

Møtedato 06.10.2022  

Sak nr 062-2022 Sakstype Orientering 

Sakstittel Orientering ved administrerende direktør 

Saken har orientering om følgende: 
1. Brudd på personopplysningssikkerheten hos SSHF 
2. Akuttbygg status 
3. Sommerferien 2022 og forberede sommeren 2023 
4. Rapportering på uønskede hendelser i Ortopedisk avdeling SSK og Kirurgisk 

avdeling SSF 
5. Status plan for utdanne, rekruttere, utvikle, beholde 
6. Funksjonsutredning av Klinikk for psykisk helses fremtidige virksomhet i 

Listerregionen 
7. Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser – Spesialisert enhet C, PSA Arendal 
8. Vurdere bedre bruk av avtalespesialister og elektiv aktivitet okt. 22 

 

Forslag til vedtak 
1. Styret tar redegjørelsene til orientering. 

 

Vedlegg til saken 
• Akuttbygg, status 
• Funksjonsutredning Lister 
• Beskrivelse enhet C 
• Vurdere bedre bruk av avtalespesialister og elektiv aktivitet okt. 22 
• Vurdere elektiv aktiviteter som helt eller delvis kan flyttes fra større til mindre 

sykehus 

 

 

Kristiansand 29.09.2022 

 

Nina Mevold 

Administrerende direktør 



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 2/7 

1  Brudd på personopplysningssikkerheten hos SSHF 
Datatilsynet er varslet om at foretaket ved noen anledninger har feilsendt 
personopplysninger til kommunene Setesdal, Evje og Hornes. Det var kommunene som 
gjorde foretaket oppmerksom på disse uønskede hendelsene. 

 Kommunene sier at de har oppdaget at de får helseopplysninger om pasienter som ikke er 
bosatt i kommunen. Foretakets personvernombud har vurdert hendelsene opp mot GDPR. 

Det er varslet om to forhold: 

1.       Varsel om to uønskede hendelser med feilsending av personopplysninger 

Med utgangspunkt i henvendelsene ble de uønskede hendelsene håndtert av 
personvernombudet ved Sørlandet sykehus og varslet til Datatilsynet gjennom den 
offisielle varslingskanalen i Altinn.  

Saken er behandlet internt hos klinisk IKT. Konklusjonen er klar i forhold til de to sakene 
som ble meldt i august. Årsaken er kartlagt og analysert. Saken var begrenset til to tilfeller 
i august og personvernombudet vurderte risikoen som lav for de registrerte. 
Personvernombudet har også i ettertid vurdert det slik at dersom en hadde hatt full 
oversikt over situasjonen da saken ble meldt, ville dette trolig ikke ha vært meldt av 
personvernombudet til Datatilsynet men vurdert og arkivert i foretakets arkiv. 

2.       Varsel om flere uønskede hendelser med feilsending av personopplysninger 

Når det gjelder meldingen der det ble varslet om at Sørlandet sykehus HF ved flere 
anledninger har sendt personopplysninger feil var det etter personvernombudets 
vurdering nødvendig å melde inn saken til datatilsynet. Det er store volum av meldinger 
som sendes av mange personer i SSHF, og sykehuset må sørge for å ha et godt innebygd 
personvern i løsningene. Det må sikres tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak, at 
personvernprinsippene og de registrertes rettigheter og friheter ivaretas på en effektiv 
måte i behandlingen. Det er Klinisk IKTs vurdering at det ikke vil være mulig å gjøre en full 
gjennomgang for å finne de tilfellene der det kan ha vært feilsendte opplysninger.  

Personvernombudet støtter denne vurderingen og en slik gjennomgang kan heller ikke 
forsvares ut i fra graden av risikoen for fysiske personers rettigheter og friheter.  

Personopplysninger befinner seg i de respektives fagsystemer og det har i denne saken 
aldri vært fare for: Brudd på konfidensialitet, det vil si at det har vært en utilsiktet eller 
ulovlig utlevering av, eller tilgang til, personopplysninger. Brudd på integritet, det vil si at 
det har vært en utilsiktet eller ulovlig endring av personopplysninger. Brudd på 
tilgjengelighet, det vil si der det har vært et utilsiktet eller ulovlig tap av tilgang til, eller 
sletting av, personopplysninger. Personvernombudet vurderer det også her til ikke å være 
nødvendig å varsle pasientene om avviket. Denne dimensjonen er også meldt til 
Datatilsynet, til deres vurdering.   

Det ble av Setesdal kommune også informert om at dette ved to anledninger var varslet 
om dette på to møter i tidligere regionale samarbeidsmøter i Setesdal. Denne delen av 
varselet tas videre i Fagavdelingens seksjon for samhandling. 
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2 Akuttbygg status 
Henviser til vedlegget «Akuttbygg status».  

 

3 Evaluering av sommerferien 2022 og plan for 2023 
SSHF hadde betydelige utfordringer med å rekruttere kvalifiserte helsepersonell til 
sommeren 2022. Problemer med sommerferieavvikling har spisset seg til de siste årene, 
og er en nasjonal utfordring. Vi vurderer ulike løsninger som sikrer en bemanning som 
gjør at vi kan levere forsvarlig helsehjelp til befolkningen i Agder og til tilreisende turister 
i sommerferien. For å sikre god og forutsigbar planlegging av, arbeidet i gang for 
sommerferien 2023. 

Evaluering av sommeren 2022 er gjennomført. Evalueringen viser at 
sommerferieplanlegging og gjennomføring av ferien har vært særlig utfordrende på 
enkelte enheter/avdelinger. På tross av en utfordrende situasjon, med mindre tilgang på 
vikarer enn tidligere år, har enhetene i stor grad planlagt ferien godt. Økt sykefravær, 
blant annet grunnet økt koronasmitte, gjorde det ekstra utfordrende å opprettholde 
kompetanse gjennom hele døgnet i alle 9 uker. Dette ga igjen ekstra press på egne ansatte 
med flere AML-brudd og korttidsfravær som resultat. Utfordringen ser ut til å ha vært 
størst i somatiske klinikker. Egne medarbeidere har tatt et stort ansvar og vært fleksible 
under ferieavvikling. Mange medarbeidere har arbeidet mer om sommeren enn ellers i 
året, og påtatt seg ekstra arbeid på grunn av fravær. Det er denne situasjonen vi vil unngå 
for 2023. 

Evalueringen viser at ledere i enkeltenheter svarer at sommerferieavviklingen i mindre 
grad har vært forsvarlig, men de fleste ledere svarer at sommerferieavviklingen ble 
gjennomført på en forsvarlig måte. Begrunnelsene der dette har vært et problem er fravær 
hos faste ansatte, høyt belegg og personellkrevende pasienter, samtidighetskonflikter og 
mangel på kvalifisert personell.  

Belegget i flere avdelinger var langt høyere enn det man hadde planlagt for. En stor andel 
av ledere svarer at bemanningsplan ikke samsvarte godt nok med faktisk aktivitet. Dette 
er funn man må ta med videre i planleggingen for 2023. 

Evalueringen viser også at det var varierende grad av samarbeid om personell mellom 
enheter i egen klinikk. Flere enheter i somatikk samarbeidet godt om personell, og hadde 
daglig kontakt. Unntaksvis var det utveksling av personell mellom klinikker. Hvordan vi i 
større grad kan utnytte kompetanse på tvers i hele foretaket, vil være noe man må se på 
for å gjennomføre en forsvarlig sommerferie neste år, både med tanke på pasienter og 
medarbeiderne. 

Adm.dir forventer at sommeren 2023 vil bli vel så krevende som årets, og det er derfor 
viktig at vi i god tid forbereder oss på dette.  Adm.dir ba i juni avd.sjefene om innspill til 
hvordan vi kan starte tidlig planlegging og sikre god faglighet i lys av årets utfordringer. 
Det fremkom mange gode innspill som innarbeides i videre planleggingsarbeid. Adm.dir 
ba også om innspill til hvordan lokalisasjonene kan avhjelpe hverandre, vurdere å samle 
funksjoner i korte perioder evt hvilke funksjoner og hvordan skal vi gjøre det og vi styrke 
fleksibel bruk av personalressurser og hvordan kan vi tilrettelegge for det? Det fremkom 
mange gode innspill som ble diskutert i foretaksledelse i juni og august og i dialogmøte 
med tillitsvalgte 12.9.2022.  

Det er nødvendig å identifisere og utrede flere mulige tiltak for sommeren 2023 for å sikre 
forsvarlig drift og bidra til å sikre god pasientkvalitet og akseptabel arbeidsbelastning for 
egne medarbeidere.  Administrerende direktør har vedtatt og foretaksledelsen støttet at 
det for sommeren 2023 skal utredes å sommerstenge, evt. samle følgende fagområder  

• Lindrende pasienter  
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• Nyfødtintensiv åpen hele sommeren, men sengepost og vakt for barn samles 
ved et av sykehusene i deler av sommerperioden  

• Føde/barsel  
• Felles urologivakt  

Planer for å håndtere utfordringer innen slagbehandling og generell kirurgi pågår i tillegg i 
andre prosesser 

Administrerende direktør vil ha en prosess preget av åpenhet, involvering og forankring 
av arbeidet frem til endelig beslutning. Dette gjelder egne ansatte og berørte kommuner. 
Planleggingsarbeidet skal ferdigstilles desember 2022. 

 

4 Rapportering på uønskede hendelser i Ortopedisk avdeling SSK 
og Kirurgisk avdeling SSF 

Som oppfølging av saken om uønskede hendelser ba statsforvalteren i Agder SSHF om 
registrering av antall uønskede hendelser i kvalitetsportalen, ved slutten av hver måned 
ved de to avdelingene ved Ortopedisk avdeling SSK og Ortopedisk/Kirurgisk avdeling SSF 
fra 1. januar 2022 til og med 30 juni 2022.  

Videre ble de samme avdelingene bedt om å gjennomgå 30 journaler per måned for å 
undersøke om det var uønskede hendelser som ikke var meldt, som burde vært meldt. 

Avdelingen gikk gjennom 180 pasientopphold ved de to aktuelle avdelingene, fordelt over 
6 måneder, altså til sammen 360 opphold. Man fant 15 uønskede hendelser ved ortopedisk 
avdeling SSK og 8 ved kirurgisk avdeling SSF som ikke var registrert.  Til sammen 5 av 
hendelsene har skjedd ved annet behandlingssted enn den aktuelle avdelingen.  

Formålet ved rapportering av uønskede hendelser er læring og sikring av god kvalitet for 
den enkelte pasient.  

Denne gjennomgangen har en læringsverdi for de to avdelingene. SSHF har for øvrig 
jobbet aktivt med meldekultur de siste årene og antall uønskede hendelser har økt fra om 
lag 1000 i året i perioden 2015-2018, til 4115 i 2020 og 5368 i 2021.  

Administrerende direktør vil informere styret om Statsforvalterens vurdering av 
gjennomgangen når den foreligger. 

 

5 Status plan for utdanne, rekruttere, utvikle, beholde 
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 Delplanen for å utdanne, rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere. I 
april i år vedtok administrerende direktør (ref. sak 066-2022) prioriterte tiltak i 2022. 
Styret har fått delplanen presentert i møte 15.3.2022. 

Status i arbeidet følger under. 

 

5.1 Utdanne: 
Øke antall praksisplasser i samarbeid med UiA:  
I 2022 har antall praksisplasser for bioingeniører økt fra 20 til 30. Det arbeides med å øke 
praksisplasser for sykepleierstudenter ytterligere, blant annet gjennom deltakelse i 
praksisprosjektet i HSØ med innføring av nye veiledningsmetoder 

Videreutvikle LIS-utdanning ved SSHF:  
SSHF deltar i regionalt utdanningssenter for leger (RegUt). Det har i tillegg blitt tilsatt ny 



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 5/7 

utdanningskoordinerende overlege. Tiltaket følges kontinuerlig opp ved at LIS får tildelt 
planer, progresjon, individuell utdanningsplan og veiledningssamtaler  

Delta i digitale løsninger for utdanning og kompetanse (DigUt): 
I forbindelse med HSØ sin etablering av nytt regionalt senter for digital læring og 
kompetanseutvikling for ansatte, søkte SSHF om å få senteret tillagt seg, men det ble 
vedtatt i april at senteret tillegges Ahus. Org. avd. deltar i både styringsgruppen og 
prosjektgruppe og er sentrale aktører i utformingen av senteret og valg av leverandør.  

Tilrettelegge for desentralisert legeutdanning i 4.-5. studieår: 
Det er god fremdrift i prosjektet. Første utlysning av professorat (Campusleder) er 
gjennomført. Søkere skal vurderes av ekstern komite, og med tilsetting 1.januar 2023. I 
løpet av høsten vil ytterligere fire professorater og en fulltidsstilling som studiekonsulent 
utlyses. I tillegg ønsker SSHF å utlyse åtte universitetslektorater i barnesykdommer og 
kvinnesykdommer/fødselshjelp før jul.  

 

5.2 Rekruttere: 
Avdelingsvise planer for utdanning av egne spesialister: 
SSHF planlegger med å utdanne egne spesialister. Det utarbeides avdeling/fagspesifikke 
oversikter over alderssammensetting av overleger slik at ledere planlegger rekruttering 
og utdanning av LIS 2/3 i tråd med helseforetakets behov. Her må det vurderes ytterligere 
tiltak da flere fagområder har fått økte rekrutteringsutfordringer til LIS 2/3 stillinger. 

Etablere en overordnet strategisk rekrutteringsgruppe:  
Det er etablert en bredt sammensatt gruppe med representanter fra klinikkene, 
tillitsvalgte, personaltjenesten, HR, kommunikasjon og bemanningsenheten. Gruppen skal 
bl.a. jobbe med å utarbeide bedre stillingsannonser og utvikle rekrutterings-
/fagutviklingspakker for rekrutteringssvake områder.  

Implementere struktur for 12 måneders nyansattprogram for overleger som har 
tatt sin spesialistutdanning i utlandet: 
Implementering pågår i tråd med at SSHF tilsetter spesialister fra utland.  

Gjennomføre målrettede tiltak for rekruttering av sykepleiere: 
Det gjennomføres flere tiltak f.eks gir praksisstudier SSHF en god rekrutteringsmulighet. 
Det er iverksatt tiltak til å rekruttere både 2.dre og 3.års studenter til å jobbe tredje hver 
helg gjennom året. Det gjennomføres også lunsjmøter med sykepleiestudenter for å 
informere om mulighetene i foretaket, samt kartlegge hva som skal til for å velge SSHF 
som arbeidsgiver.  

Vurdere incentiver for å dekke kompetansebehov i helg: 
Det er ikke samsvar mellom SSHF sitt kompetansebehov i helg og rekruttering av 
sykepleiere med arbeid tredje hver helg. SSHF vil vurdere incentiver for dette, slik som 
andre helseforetak har gjort.  

Bruke analysene av sluttundersøkelser og tilbakemeldingene fra 3 måneders 
evaluering av nyansatte for å tilrettelegge for bedre rekruttering: 
Det gjennomføres en sluttundersøkelse når ansatte har sagt opp sin stilling. 
Undersøkelsen sikrer verdifull informasjon på strategisk nivå om hvorfor ansatte velger å 
slutte. I tillegg får nyansatte tilsendt en tre måneders evaluering, som gir innsikt i hvordan 
nyansatte blir tatt imot, om de har fått tilstrekkelig med opplæring og oppfølging, samt 
hvordan de opplever arbeidsmiljøet. Resultatene fra disse undersøkelsene brukes 
strategisk for å bedre rekrutteringen. I tillegg gjennomføres det sluttsamtaler mellom 
ledere og ansatte ved flere enheter. 
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5.3 Utvikle og beholde: 
Videreutvikle fagutviklingsplaner på tvers av klinikker innen samme fagområde på 
tvers av foretaket: 
Grunnleggende arbeid med å utvikle kompetansekrav og planer til alle medarbeidere er 
utført, nå er det fokus på følge opp at alle tar i bruk de planen som er utarbeidet/tildelt og 
at de revideres/tilpasses kontinuerlig ved behov.  

Gjennomføre KOM-prosjektet Oppgavedeling: 
Arbeidet knyttet til oppgavedeling er viktig. Det fokuseres på oppgavedeling i flere 
sammenhenger, deriblant når det gjelder kompetansesammensetning på døgnenheter 
(sykepleiere/helsefagarbeidere/sekretærer), i en rekke andre KOM-prosjekter, i 
prosjektet «aktivitetsstyrt ressursplanlegging» når det gjelder pasientforløp, samt i 
arbeidet med å redusere ventelister og fristbrudd.  

Konsernrevisjonen i HSØ har nylig gjennomført en internrevisjon på kompetansestyring. 
Resultatet fra internrevisjonen blir presentert for administrerende direktør 11.10.2022. 

 

6 Funksjonsutredning av Klinikk for psykisk helses fremtidige 
virksomhet i Listerregionen 

DPS Lister har siden 2014 i sine virksomhetsplaner påpekt en særlig sårbarhet ved å 
være lokalisert på tre steder. Målet med denne utredningen har vært å undersøke om en 
samlokalisering av klinikkens virksomhet i Listerregionen vil kunne medvirke til 
utvikling av mer robuste og bærekraftige tjenester og bedre bruk av klinikkens samlede 
ressurser, derav særskilt spesialistressurser, gitt klinikkens rekrutteringsutfordringer i 
distriktene.   
Befolkningen i Lister skal også i fremtiden sikres tilgang til trygge, likeverdige og 
fortsatt faglig forsvarlige tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. For å sikre en hensiktsmessig og fremtidsrettet organisering som bidrar 
til en bærekraftig spesialisthelsetjeneste i fremtiden, er det gjennomført utredning av 
Klinikk for psykisk helse sine fremtidige tjenester i denne regionen. Prosessen har vært 
omfattende med hensyn til informasjon, kommunikasjon og involvering -  både internt 
og eksternt.  
Utredningen har resultert i en anbefaling om at klinikken bør jobbe videre for en 
samlokalisering av samtlige av tjenestene i Listerregionen. Utredningsrapport med 
vedlegg er sendt bredt ut på høring internt i SSHF og eksternt til brukerorganisasjoner, 
kommuner og øvrige samarbeidspartnere, med frist 19.9.22. Farsund kommune har bedt 
om og fått aksept for utvidet høringsfrist, som er satt til 14.10.22. Det vil i etterkant av 
dette bli avholdt et styringsgruppemøte for informasjon om høringssvar og for 
innstilling vedrørende videre prosess. 
I utredningen tas det ikke stilling til hvor tjenestene bør lokaliseres. Dette må klinikken 
jobbe videre med i en neste fase sammen med organisatoriske og øvrige tiltak. 
 

7 Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser – Spesialisert enhet C, 
PSA Arendal 

Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) har fra 01.10.22 en 
utfordring knyttet til Enhet for spiseforstyrrelser (enhet C, PSA Arendal). Enheten har fra 
daværende dato ikke tilgjengelig spesialist verken psykiater eller psykologspesialist. 
Mangel på spesialister medfører en vurdering av tilbudet og om videre drift i henhold til 
dagens modell, vil være forsvarlig.  
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En har på tross av flere tiltak ikke klart å rekruttere inn psykiater til å utrede/behandle 
pasienter ved enhet C. Med bakgrunn i dette konkluderes det at det ikke lenger vil være 
forsvarlig å tilby døgnbehandling ved enhet C for denne pasientgruppen. Pasientene har 
fått annet tilbud i klinikken. Styringsdata for enheten viser at det i 2022 har vært et 
relativt lavt belegg, kombinert med en god bemanning.  

Det pågår en god og veldig grundig prosess i klinikken for å utrede det langsiktige tilbudet. 
Enheten har måttet midlertidig stenge pga. mangel på kritisk personell. Pasienter er godt 
ivaretatt både i poliklinikk og ved døgninnleggelse i andre enheter. 

Se vedlegg for nærmere beskrivelser.  

 

8 Vurdere bedre bruk av avtalespesialister og elektiv aktivitet som 
helt eller delvis kan flyttes fra større til mindre sykehus 

Det vises til vedlegg hvor HSØ har bedt alle helseforetakene i RHFet om å rapportere 
hvordan det enkelte foretak jobber med bedre bruk av avtalespesialister og elektiv 
aktivitet som helt eller delvis kan flyttes til mindre sykehus. SSHF har jobbet strukturert 
opp mot RHFet opp mot forbedret bruk av avtalespesialister, og har oppdatert våre 
avtaler. Videre jobbes det med identifikasjon av elektiv aktivitet som kan flyttes fra større 
til mindre sykehus. 

 

 

 


	Saken har orientering om følgende:
	Forslag til vedtak
	Vedlegg til saken
	1   Brudd på personopplysningssikkerheten hos SSHF
	2 Akuttbygg status
	3 Evaluering av sommerferien 2022 og plan for 2023
	4 Rapportering på uønskede hendelser i Ortopedisk avdeling SSK og Kirurgisk avdeling SSF
	5 Status plan for utdanne, rekruttere, utvikle, beholde
	5.1 Utdanne:
	5.2 Rekruttere:
	5.3 Utvikle og beholde:

	6 Funksjonsutredning av Klinikk for psykisk helses fremtidige virksomhet i Listerregionen
	7 Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser – Spesialisert enhet C, PSA Arendal
	8 Vurdere bedre bruk av avtalespesialister og elektiv aktivitet som helt eller delvis kan flyttes fra større til mindre sykehus

