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1 Bakgrunn for saken 
Konsernrevisjonen utførte i perioden februar til august 2020 en revisjon på uønskede 
hendelser ved SSHF (rapport 6/2020). Revisjonen har hatt to mål. Ett mål har vært å 
vurdere om SSHF har gjennomført nødvendige tiltak for å sikre god kvalitet på 
operasjonsaktiviteten ved sykehuset i Flekkefjord. Det andre målet har vært å undersøke 
hvilket system SSHF har etablert for å sørge for tilstrekkelig veiledning og oppfølging 
av leger i spesialisering (LIS) generelt, og om overlegen fra SSF, som i 2019 startet i en 
utdanningsstilling (LIS3) ved ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand, ble 
underlagt en tilstrekkelig oppfølging i utdanningsstillingen. 

Blant oppfølgingspunktene etter revisjonen er det bedt om en oppfølging og analyse av 
pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp: 

«Oppfølging av eventuelle pasienter som kan ha fått mangelfull helsehjelp. Vi 
anbefaler at SSF i etterkant av gjennomgangen av tidligere opererte pasienter, gjør en 
analyse av resultatene. Formålet vil her være å vurdere om det er noen operasjonstyper 
hvor det kan være behov for å kontakte og gjennomgå ytterligere pasienter som kan ha 
fått mangelfull helsehjelp»  

Vedlagte rapport svarer ut dette punktet i oppfølgingsplanen og omhandler pasienter 
behandlet av de nevnte overlegene i perioden april 2008 til februar 2019, og som ble 
tilbudt og takket ja til en ny vurdering ved Sørlandet sykehus Flekkefjord i perioden 
juni 2020 til desember 2021. 

2 Saksopplysninger 
Tilbakemeldingen fra tilsynsmyndighetene våren 2020 var av en slik karakter at 
det var grunn til å gi alle pasienter disse to legene hadde operert mulighet til å få 
sitt operasjonsresultat gjennomgått på nytt.  Administrerende direktør besluttet 
derfor å gå bredt ut i Agders befolkning og tilby ny gjennomgang for alle pasienter 
operert av disse legene. De aktuelle pasientene tok selv kontakt med Sørlandet 
sykehus Flekkefjord per telefon på et opprettet kontakttelefonnummer og ble 
registrert for en senere gjennomgang. 

 

Totalt 284 pasienter tok kontakt med Sørlandet sykehus Flekkefjord for en ny 
vurdering. Av disse ble 17 pasienter ekskludert fra videre analyser; 11 var ikke 
operert av aktuelle kirurger, 3 var duplikater og 3 møtte ikke. Alle 3 som ikke 
møtte har søkt NPE om erstatning og 2 har fått medhold. Den ene som ikke fikk 
medhold av NPE har statsforvalteren konkludert med feil i forløpet. 

 

Alle 272 ortopediske pasienter ble vurdert av eksterne subspesialister fra 
Stavanger universitetssykehus innen ortopedi. De 12 gastrokirurgiske pasientene 
ble vurdert av gastrokirurger fra Sørlandet sykehus Arendal.  

Gruppen som har skrevet den vedlagte ortopediske rapporten har hatt hjelp av to 
eksterne eksperter, professor Olav Røise (universitetet i Oslo og Oslo 
universitetssykehus) og Lars Gunnar Johnsen (leder Norsk ortopedisk forenings 
kvalitetsutvalg). De eksterne rådgiverne har deltatt i analyseplanleggingen, 
vurdering av tvilstilfeller, diskusjonsmøter etter at analysene er gjennomført og 
har gjennomlest og kommentert den ortopediske rapporten.  
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Oppsummert har gjennomgangen gitt følgende resultater: Gjennomgangen viser en 
lav generell komplikasjonsrate innen ortopediske operasjoner på 4 % for Kirurg A og 
8,5 % for Kirurg B. Komplikasjonsraten for begge leger ligger innenfor forventet 
normalvariasjon for ortopediske operasjoner ut i sammenlignbare tall. Ved 
gjennomgang av operasjonsforløpene finner vi at det er utilfredsstillende forløp for 153 
av 255 pasienter som er undersøkt. Disse faller i hovedsak i to kategorier, enten dårlig 
dokumentasjon/manglende gjennomføring av ikke-operasjonelle tiltak før operasjonen 
(n=76), eller at operasjonen ikke er gjennomført i henhold til standard (n= 48).  
Undersøkelse av spesifikke operasjoner viser en noe høyere estimert komplikasjonsrate 
for operasjoner innen fot og hånd (foruten håndledd) enn ønskelig, spesielt for kirurg B. 
Det er ikke avdekket spesifikke pasientgrupper som trenger ytterligere gjennomgang. 

For gastro/generellkirurgiske pasienter er viser gjennomgangen at 9 av 11 pasienter har 
hatt et forløp av god kvalitet. Antall pasienter som har bedt om en ny gjennomgang 
utgjør 1,7 % av denne pasientgruppen operert av disse to kirurgene. Det er ikke 
hensiktsmessig med ytterligere gjennomgang av denne gruppen. 

Det henvises til analyserapporten for fyldigere vurderinger.  

 

Analyserapporten har innenfor ortopedi pekt på flere mulige læringsområder: 

• Høy forekomst av ikke tilfredsstillende behandling innen områdene 
hånd/håndrot og fot bør medføre en diskusjon om disse operasjonene skal gjennomføres 
uten subspesialist eller supervisjon av sådan.  

• Det er behov for en nasjonal veileder innen ortopedi som beskriver 
sykdomsspekter, god kirurgisk praksis og forventelig utkomme i en norsk sammenheng. 

• De nasjonale registrene bør videreutvikles slik at man kan identifisere områder 
og avdelinger med høy forekomst av komplikasjoner. Dette vil innebærer nye 
registreringsmetoder da operasjonsresultatet ofte først er avklart over 12 mnd etter siste 
kontroll ved opererende avdeling.  

• Det er en observert diskrepans mellom vurderingen av subspesialistene ved ny 
gjennomgang og resultatene fra NPE. Totalt 93 av pasientene i ny gjennomgang har 
blitt vurdert av NPE og fått en avgjørelse. Av disse har 6 pasienter fått medhold i NPE, 
men våre subspesialister finner at de har hatt tilfredsstillende forløp. Dette er et 
overraskende høyt tall og stiller spørsmål til om NPEs bruker subspesialister i sine 
vurderinger. Videre vurderer subspesialistene i vår nye gjennomgang 28 forløp som 
ikke tilfredsstillende men hvor pasientene har fått avslag hos NPE. Dette kan skyldes at 
NPEs mandat og mandatet ved vår nye gjennomgang ikke er overlappende, men viser at 
vår gjennomgang har fulgt mandat om kritisk granskning 

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør vurderer gjennomgangen som grundig, og bemerker at 
den er utført med god og uhildet ekstern kompetanse. Det er identifisert 
læringspunkter som vil være viktige både for SSHF og for sykehus og 
tilsynsmyndigheter i resten av landet. Det er sentralt å lære av denne 
gjennomgangen, for å øke kvalitet og sikre god pasientbehandling. 
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