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1. Oppsummering 
I forbindelse med oppfølging av sak om uønskede hendelser ble SSHF bedt om å gjennomgå alle 

pasienter som hadde tatt kontakt for en ny vurdering (Konsenrevisjonen Helse Sør-øst 6/2020). Noen 

få gastrokirurgiske pasienter tok kontakt, dette notatet oppsummerer funn hos disse pasientene. Det 

vises til utfyllende rapport innenfor ortopedi for metodebeskrivelse. 

Ny vurdering av pasientene ble gjennomført av spesialister innen gastrokirurgi fra Sørlandet sykehus 

Arendal. De har gjennomført ny pasientundersøkelse og journalgjennomgang av aktuelle operasjon 

og forløp.Ved behov er pasienter henvist videre. Alle pasienter har mottatt skriftlig og muntlig 

informasjon om mulighet for å klage til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).  

De to aktuelle kirurgene har operert 648 gastrokirurgiske operasjoner. 11 pasienter tok kontakt for 

en ny gjennomgang. Av disse hadde 9 forløp som var klassifisert som tilfredsstillende. Det er ikke 

identifisert grupper av pasienter som trenger ytterligere gjennomgang.  
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2. Bakgrunn 
I forbindelse med oppfølging av sak om uønskede hendelser ble SSHF bedt om å gjennomgå alle 

pasienter som hadde tatt kontakt for en ny vurdering (Konsenrevisjonen Helse Sør-øst 6/2020). Noen 

få gastrokirurgiske pasienter tok kontakt, dette notatet oppsummerer funn hos disse pasientene. Det 

vises til utfyllende rapport innenfor ortopedi for metodebeskrivelse. 

Ny vurdering av pasientene ble gjennomført av spesialister innen gastrokirurgi fra Sørlandet sykehus 

Arendal. De har gjennomført ny pasientundersøkelse og journalgjennomgang av aktuelle operasjon 

og forløp.Ved behov er pasienter henvist videre. Alle pasienter har mottatt skriftlig og muntlig 

informasjon om mulighet for å klage til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).  

Sammenstilling av funnene etter ekstern gjennomgang er utført av SH. 

 

3. Resultater 

Det er totalt gjennomført 648 gastrokirurgiske operasjoner (døgnopphold) av de to kirurgene. 11 

pasienter tok kontakt for en fornyet undersøkelse, diagnoser fordeler seg som i tabell 1. Av disse 

pasientene har 5 søkt NPE om erstatning hvorav en har fått medhold. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Innenfor kategorier for akutt buk ligger tilstander som blindtarmbetennelser, tarmslyng mm. Dette er 

tilstander som må opereres raskt, og hvor situasjonen på operasjonstidspunktet kan være uavklart. 

Det er en pasient i vårt materiale som har fått stilt feil diagnose før operasjon i denne kategorien. 

Det er stilt spørsmål ved to brokkpasienter om operasjonen er gjennomført etter standard. Dette 

skyldes at festing av brokknett ikke er tilfredsstillende detaljert beskrevet i journalen.  Hos en pasient 

er dette vurdert som usikkert, hos en annen som «nei» i figur 1. Operasjonen som er vurdert som 

«nei» ved denne gjennomgangen har blitt vurdert som tilfredsstillende og i tråd med god praksis hos 

sakkyndig i NPE.  

 

 

Tabell 1. Antall pasienter som gjennomgikk ny vurdering fordelt på 
operasjonsdiagnose 
 

Type kirurgi Diagnose (antall) 

Øyeblikkelig hjelp Akutt buk (n=5) 
Abscess (n=1) 
 

Elektive operasjoner Brokk (n=4) 
Fjerning av galleblære (n=1) 

Sum 11 
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4. Vurdering 

Antall pasienter som har tatt kontakt for ny gjennomgang utgjør 

1,7% av døgninnlagte gastrokirurgiske pasienter operert av disse 

to kirurgene (11/648). 

Dette er et så lavt antall at det har liten hensikt å vurdere 

komplikasjonsrater.  Det er ikke identifisert noen pasientgrupper 

som skal gjennomgås ytterligere.  

 

5. Konklusjon 
Ekstern vurdering finner ingen pasientgrupper som skal vurderes 

særskilt og det er ikke identifisert forhøyet komplikasjonsrate. 

Figur 1. Flytdiagram vurdering 

ved ny gjennomgang 


