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Sakstittel Orientering ved administrerende direktør 

Saken har orientering om følgende: 
1. Avtalespesialister 
2. Organisering av slag 
3. Spesialisert enhet C, PSA Arendal – status 
4. Rapport om påkjøringsulykke med vogntog og ambulanse i Arendal 4. mars 

2021 
5. Midlertidig driftsmodell for generell kirurgi SSF inkl. midlertidig stenging av 

traume og ø-hjelp kirurgi  
6. SSHFs innspill vedrørende ev. deling av Kristiansand kommune 

 

Forslag til vedtak 
1. Styret tar redegjørelsene til orientering. 

 

Vedlegg til saken 
• Rapport om påkjøringsulykke med vogntog og ambulanse i Arendal 4. mars 2021 

fra Statens Havarikommisjon 

• SSHFs innspill vedrørende ev. deling av Kristiansand kommune 
 

 

Kristiansand 02.11.2022 

 

Nina Mevold 

Administrerende direktør 
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1 Avtalespesialister 
Avtalespesialisthjemler utlyses og ansettes av Helse Sør-Øst RHF som også har 
ansvar for oppfølging av spesialistene. 1/3 av polikliniske konsultasjoner i 
spesialisthelsetjenesten foregår i avtalespesialisthjemler. SSHF er i prosess med 
revisjon av samarbeidsavtaler, for å sikre avklart samarbeid med den enkelte 
spesialist og nærmeste avdeling. Dette innebærer avtalespesialistenes deltagelse 
på internundervisning (hvis ønskelig), samarbeidsmøter, legemiddelsøknader og 
bruk av bibliotektjenester. SSHF deltar på samarbeidsmøter med avtalespesialister 
både innen psykiatri og somatikk. Innen psykisk helsevern pågår det et 
pilotprosjekt i Østre Agder med felles henvisningsmottak mellom SSHF og KPH.  

 

2 Organiseringen av slag 
Hjerneslag krever rask og spesifikk behandling, noe som forutsetter god logistikk 
og høy kvalitet i behandlingslinjene. Det har siden 2021 pågått et større arbeid for 
strømlinjeforming av tilbudet til pasienter på Agder som får hjerneslag. Flere 
elementer for samarbeid på tvers, slik som forum for sykepleiere, slagansvarlig på 
hver lokasjon og undervisning er dannet og igangsatt. Slagavdelingen ved 
sykehuset i Arendal er drevet delvis av medisinsk avdeling og delvis av nevrologisk 
avdeling. Det pågår et arbeid med en avklaring av fremtidig modell som enten kan 
være nåsituasjonen, eller at medisinsk avdeling SSA overtar driften av disse 
sengene. Fagmiljøet i Arendal har spilt inn en tredje modell som innebærer at 
sengeposten i Arendal legges ned, men at det opprettholdes akuttbehandling av 
slag der hvor pasienten får dårligere prognose ved å gå til Kristiansand direkte. 
Dette sees i sammenheng med utredning Spesialiserte sentre. 

 

3 Spesialisert enhet C, PSA Arendal - status 
I perioden fra forrige styremøte har følgende aktiviteter blitt gjennomført: 

• Kartleggingssamtaler med ansatte 
• Drøfting med tillitsvalgte 
• Innplassering av ansatte i henhold til ønsker, behov og kriterier for 

innplassering.  
• Hospitering ved andre helseforetak – utvikling av dagtilbud  

Miljøpersonalet fra enhet C har hovedsakelig blitt midlertidig omplassert til 
døgnenheten ved DPS Østre Agder og til etablering av dagtilbud for pasienter med 
spiseforstyrrelser. Begge tilbudene skal være agderdekkende. Ansatte som nå 
midlertidig blir lånt ut til DPS Østre Agder vil ha som hovedoppgave å etablere et 
miljøterapeutisk behandlingstilbud til innlagte pasienter med spiseforstyrrelser 
ved DPS Østre Agder. DPS Østre Agder døgnenhet har videre bedt om veiledning 
fra det regionale kompetansemiljøet RASP i den pågående prosessen med å utvikle 
tilbudet.  

Parallelt, pågår det et det arbeid med å utforme et dagtilbud i regi av 
miljøpersonalet ved enhet C. Dagtilbudet vil tilbys integrert med annen behandling 
i klinikken. Ansvarlig behandler for pasienter som skal motta tilbudet, vil være 
lokalisert ved lokalt DPS.  
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Ansatte ved enhet C har hospitert ved DPS Follo, Akershus Universitetssykehus og 
hospiterer ved Enhet for spiseforstyrrelser ved Sykehuset i Vestfold i uke 44. Blant 
annet med bakgrunn i Pasient – og brukerombudets tilbakemelding om 
pasientenes ønsker og behov skal tilbudet omfatte både dag, kveld og helg, med 
hovedvekt på dagtid.  

Omleggingen som nå gjøres, er midlertidig, i påvente av at den pågående 
funksjonsutredningen av organisering og kompetansebehov for spiseforstyrrelser i 
klinikken, ferdigstilles. 

 

4 Rapport om påkjøringsulykke med vogntog og ambulanse i 
Arendal 4. mars 2021 

 4. mars 2021 var en av ambulansene ved stasjonen i Arendal under utrykning til et 
alvorlig trafikkuhell på E18. Ambulansen kjørte østover på E18, og trafikkuhellet 
den skulle frem til, var i vestgående felt.  

Da sjåføren bremset ned for å krysse over i vestgående felt, ble den påkjørt bakfra 
av et vogntog. I ambulansen var tre av foretakets medarbeidere  
og en lege fra Arendal legevakt. Disse ble i ulik grad påført skader som følge av 
påkjørselen.  

Forholdet har vært undersøkt av Statens havarikommisjon. De offentliggjorde sin 
rapport 21.10.2022. Her omtales foranledningen for trafikkuhellet, og de gir sine 
anbefalinger for oppfølging etter hendelsen. For SSHFs del, gjøres følgende 
gjeldene:   

«Statens havarikommisjon tilrår at Sørlandet sykehus vurderer om dagens praksis 
relatert til opplæring, trening og erfaringslæring for utrykningsførere i 
tilstrekkelig grad ivaretar trafikksikkerheten for eget personell og andre 
trafikanter. Utrykningsførernes risikovurderinger, plan for kjøring, plassering og 
fartstilpasning, samt kommunikasjon med andre trafikanter, bør særlig 
vektlegges.» 

Dette er fulgt opp, og ble iverksatt før kommisjonens rapport ble publisert.  

Som følge av politiets etterforskning av trafikkuhellet, har påtalemyndigheten tatt 
ut tiltale mot vår medarbeider som kjørte ambulansen. Hovedforhandlingen 
gjennomføres i Arendal tingrett 31. oktober – 2. november 2022.  

Involverte medarbeidere har vært fulgt opp av deres nærmeste leder.  

 

5 Midlertidig driftsmodell for generell kirurgi SSF inkl. midlertidig 
stenging av traume og ø-hjelp kirurgi  

Det vises til styresak 68/2022 i møte 6.10.22.   
 
Nettverksmodell 
Arbeidet med utvidet nettverk i foretaksgruppen i Helse Sør-Øst pågår, og det er 
etablert kontakt med annet foretak som vurderer henvendelsen. 
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Elektiv kirurgi 
Det er laget en modell for elektiv kirurgi frem mot 1.9.2023 som gjennomføres i 3 
faser med poliklinikk og dagkirurgi. Det legges opp til en evaluering etter hver fase. 
Fagdirektøren har fulgt opp fagrådet i gastrokirurgi sin anbefaling og utarbeidet et 
notat med foreløpig status på mulighetsrom for elektive operasjoner i Flekkefjord, 
i hovedsak gjelder det lyskebrokk og både laparoskopisk og åpen galleoperasjon. 
Det er innhentet synspunkter fra fagmiljøene, samt datagrunnlag og 
operasjonskapasitet ved SSF.  

Fagdirektør vil, sammen med klinikkdirektørene i de somatiske klinikkene, 
utarbeide en plan for å overføre flere pasienter til SSF. Inkludert i dette arbeidet er 
en trappetrinnsmodell med kriterier og forutsetninger for trinnene. 

Det planlegges også å overføre gynekologiske operasjoner fra SSK til SSF fra januar 
2023 (tensjonsfri vaginaltape).  
 
Opplæring 
Parallelt er det startet kompetansehevende tiltak for medarbeidere med bl.a 
hospitering 2 dager pr. uke i SSK fra uke 46 og galleoperasjoner ved SSA sammen 
med operatør i Arendal. Det er lagt til rette for at operasjonteamet i SSF kan 
hospitere ved SSK fra januar. LIS 1 vil fra januar 2023 arbeide 3 uker hver i 
Kristiansand for å oppfylle alle læringsmålene.  
 
Traume og ø-hjelpskirurgi 

Når det gjelder traume og ø-hjelp kirurgi er det gjennomført en ny risikovurdering 
som har definert 38 risikoreduserende tiltak. Foretakets kapasitet til å gi 
befolkningen i Listerregionen et effektivt og kvalitetsmessig godt akuttilbud, er 
fortsatt sårbart og det jobbes med å svare ut forutsetningene for dette. Det økte 
volum på pasienttransport fra SSF til SSK utfordrer også reservekapasiteten i 
Klinikk for prehospitale tjenester. 

Klinikkdirektørene vurderer de 11 risikoreduserende tiltakene som 
arbeidsgruppen for traume og ø-hjelp kirurgi har beskrevet som nødvendige. De 
vil i nær fremtid legge frem et forslag til FL for håndtering av risikobildet. 

 

6 SSHFs innspill vedrørende ev. deling av Kristiansand kommune 
Se vedlagte brev. 
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