
 
 

Arkivsak  
Dato 
20.02.2023  

Saksbehandler  

Saksframlegg  

Styre Sørlandet sykehus HF  

Møtedato 27.02.23  

Sak nr 012-2023 Sakstype Beslutningssak 

Sakstittel 

Spesialiserte sentre – flytting av slagsenger fra 
Sørlandet sykehus Arendal til Sørlandet sykehus 
Kristiansand 

 

 

Forslag til vedtak 
1. Styret vedtar å flytte 4 slagsenger fra SSA til SSK. Akuttbehandling for 

slag opprettholdes ved SSA for de pasienten som tjener tidsmessig på å 
behandles ved SSA før overflytting til SSK. 

 

 

 

Vedlegg til saken 
• Sak til foretaksledelsen 31.01.23: Spesialiserte sentre – flytting av 

slagsenger fra SSA til SSK 

 
Kristiansand 20. februar 2023 

 

Nina Mevold 

Administrerende direktør 
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1 Bakgrunn for saken 
På oppdrag fra administrerende direktør og med støtte fra en samlet 
foretaksledelse ble det igangsatt en gjennomgang av hele slagkjeden 08.12.20. I 
henhold til bestillingen har fokus vært på å lage en helhetlig modell for 
slagbehandling på Agder med minst mulig uønsket variasjon i tilgjengelighet og 
faglig standard. Denne saken omhandler en del av det overordnede prosjektet; 
organisering av sengepost slag i Arendal og opprettelse av et spesialisert senter 
ved sykehuset i Kristiansand.  

 

2 Saksopplysninger 
Gjennomgangen av SSHFs del av slagkjeden har pågått frem til desember 2022. 
Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra alle klinikker, inkludert 
tillitsvalgte og brukere. Det har vært opprettet undergrupper i prosjektet innenfor 
enkelte områder, som nettverksdannelse, ansvar og også avklaringer slagpost SSA. 
 
De fleste områdene i prosjektet har omhandlet endrede rutiner, prosedyrer og 
nettverksarbeid. I mandatet lå også utredning av modell for slagavdelingen i 
Arendal, som p.t. er driftet av nevrologisk avdeling ved SSK på dagtid, og av 
medisinsk avdeling SSA resten av døgnet og i helg. I utgangspunktet skulle 
prosjektet ta stilling til to modeller (A og B), enten å fortsette som nå, eller at 
medisinsk avdeling tok over driften av slagsengene. Medisinsk avdeling i Arendal 
spilte inn en tredje modell (C); flytting av slagsenger til SSK.  Dette ble begrunnet i 
manglende lokal kompetanse i medisinsk avdeling for et totalansvar for 
slagbehandling, og manglende mulighet om å tilegne seg denne kompetansen i en 
krevende hverdag.  
Dette er derved modellene som ble utredet: 
 

• Modell A: Nåværende organisering hvor SSA har ansvar etter klokken 1500 
på hverdager og hele helgen. Nevrologisk avdeling har ansvar for 
slagpasienter i Arendal på dagtid hverdager 0800-1500. 

• Modell B: Medisinsk avdeling SSA har ansvar for slagenheten ved SSA 24/7. 
• Modell C: Mottak av trombolysetrengende slagpasienter ved SSA der hvor 

avstand til SSK gir prognosetap. Transport direkte til SSK hvis det ikke gir 
forsinkelse mer enn om lag 30 min til oppstart av intravenøs trombolyse. 
Slagpasienter overføres til SSK etter akuttbehandling i tråd med faglige 
prosedyrer. 

 
Det er gjennomført pro-contra analyser av modell A og B, og deretter en pro-contra 
analyse av modell C. Undergruppen fra SSA og SSK som har utarbeidet ny modell 
for SSA innstiller på modell C.  Administrerende direktør innstiller på dette 
grunnlag til modell C. Beslutningen er drøftet med tillitsvalgte, og det kom ingen 



Sørlandet sykehus HF  

 

Styret for Sørlandet sykehus HF  Side 3/3 

motforestillinger til løsningen. Brukerutvalget har vært involvert i prosessen, og 
orienteres i forkant av styremøtet.  
 
For personer med slag fra østre Agder innebærer modell C liten endring fra dagens 
modell. Personer med slag vil få akuttbehandling ved nærmeste sykehus, og blir 
deretter overflyttet til et høyspesialisert senter (SSK) for slagbehandling.  
Personellmessig innebærer endringen nedtak av 5,54 sykepleierstillinger 
(halvparten fast og halvparten variabel lønn) ved SSA og oppjustering av 5,54 
årsverk ved SSK (reelt 3,54 grunnet fratrekk av to ekstra stillinger i bruk pt).  
 
Endringen innebærer ikke justering i senger ved SSF pt. Løsningen endrer heller 
ikke nåværende nevrologisk poliklinikk og tilsyn ved SSA, og den påvirker ikke 
SSAs funksjon som stort akuttsykehus. Organisasjonsdirektør følger opp 
konsekvenser for LIS-utdanningen, og fagdirektør følger opp konsekvenser for 
pasientforløp sammen med relevante klinikkdirektører. 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør innstiller på fjerning av slagsenger ved SSA og 
oppjustering av senger ved SSK. Dette skaper et spesialisert senter innen 
slagbehandling ved SSK. Administrerende direktør inviterer styret til å vedta 
flytting av slagsenter slik det er beskrevet i saken. 
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