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Lister Næringsforening har i møte med adm.dir Nina Mevold 09.02.23 på vegne av næringslivet 

og befolkningen i regionen gitt uttrykk for vår bekymring for nedstengningen av 

akuttkirurgifunksjonen ved sykehuset i Flekkefjord med de konsekvenser det har for trygghet og 

liv og helse for ansatte og befolkning. Mange av våre medlemsbedrifter driver i en bransje hvor 

det er daglig risiko for personskade. Tryggheten og vissheten om rask hjelp som et lokalt sykehus 

med fullverdig akuttfunksjon kan gi, er uvurderlig og ekstremt viktig. 

I arbeidet med å skape ny og utvidet aktivitet inn mot nasjonale og internasjonale aktører i f.eks 

offshorebransjen har ofte spørsmålet vært stilt om hvor nærmeste fullverdige akuttsykehus er. Da 

har det fram til nå vært positivt å kunne opplyse om at det tilbudet finnes i vår nærhet. 
Mange av våre medlemsbedrifter med fullverdig akuttfunksjon kan gi, er uvurderlig og ekstremt 

viktig. 

Skal vi fortsette å lykkes med å gjennomføre og utvikle store næringslivssatsinger i regionen, må 

det ikke være tvil om at infrastruktur som fullverdig akuttsykehus må være på plass.  

Medlemsbedriftene i Lister Næringsforening sliter med rekruttering i dagens arbeidsmarked. Skal 

man lykkes i denne harde konkurransen er man ofte avhengig av å skaffe jobbe til to voksne i en 

husholdning. Sykehuset i Flekkefjord har mange kompetansearbeidsplasser som kan være svært 

relevant for den ene i en husholdning som velger å bosette seg i regionen. Frykten for å miste et 

fullverdig akuttsykehus er at dette er starten på en nedbygging av sykehuset i vår region som vil 

bety tap av mange kompetansearbeidsplasser. En slik utvikling vil kunne gjøre arbeidet med å 

skaffe mennesker til å fylle de mange spennende kompetansestillingene i vårt næringsliv 

ytterligere vanskeligere framover. 

Det har i tillegg vært flere negative medieoppslag i løpet av de seinere år som har bidratt til å 

svekke sykehusets rennome. Det skaper en situasjon som virker hemmende på rekruttering av 

nødvendig kvalifisert personell. Samtidig er vi vel kjent med at det foreligger mye offentlig 

statistikk som kan fortelle at sykehuset leverer gode tjenester på et kvalitativt høyt nivå på linje 

med de andre sykehusene i Norge med tilsvarende tilbud. Vi tror at det kan gjøres en svært viktig 

og verdifull jobb med å bedre sykehusets omdømme. Dette vil også være et viktig bidrag inn i 

arbeidet mot rekruttering av fagfolk til sykehuset. 

På denne bakgrunn har Lister Næringsforening tatt initiativ til et Omdømmeprosjekt for å bedre 

sykehusets omdømme hvor vi har engasjert First House som skal bidra til å løfte synligheten 

rundt relevante problemstillinger for lokalsykehuset. Dette skal gjøres gjennom å bidra med 

planlegging og gjennomføring av medieutspill, utarbeidelse av leserinnlegg og kronikker samt 

annet relevant arbeid som vi måtte ha behov for. Gjennom økt omtale, synlighet og positiv 

profilering av Sørlandet sykehus Flekkefjord skal First House bistå næringsforeningen i sitt ønske 

om å ta en tydelig offentlig posisjon i kampen for 
lokalsykehuset. Arbeidet innrettes slik at det over tid kan bidra til å styrke rekrutteringen til 

sykehuset. Omdømmeprosjektet starter i februar og har foreløpig sluttdato 01.07.23. 

Lister Næringsforening har også gjennom leserinnlegg og i møte med adm.dir Mevold bedt om at 

man åpnet på nytt for å søke samarbeid med Stavanger Universitetssykehus og Helse Vest for å 



få til et samarbeid omkring akuttkirurgi og traumebehandlingen på Flekkefjord sykehus - noe vi 

oppfattet at adm.dir var villig til å forsøke. 

Den vedtatte nasjonale helse- og sykehusplanen slår fast at Flekkefjord sykehus fortsatt skal være 

et fullverdig akuttsykehus inkludert kirurgi og traume. Lister Næringsforening er svært opptatt av 

at det nå gis tid nok til at det skal være mulig å få den foreløpig nedstengte akuttkirurgi- og 

traumefunksjonen opp å stå så snart det er faglig forsvarlig. På møtet vårt ble det fra adm.dir 

Mevold sagt at en beslutning om framtida for denne akuttfunksjonen måtte tas i løpet av april-23 

av hensyn til de berørte samarbeidsinstanser som en slik beslutning vedrører. 

Fra Lister Næringsforenings side vil vi med utgangspunkt i den Nasjonale helse- og 

sykehusplanen Stortinget har vedtatt om fullverdige akuttfunksjoner på Flekkefjord 

sykehus sterkt oppfordre til at en slik beslutning utsettes.  

Vi ønsker at Omdømmeprosjektet skal ha muligheter til å påvirke og styrke 

rekrutteringsmulighetene for å kunne få besatt de nødvendige fagstillingene som er 

avgjørende for å kunne åpne akuttkirurgifunksjonen. En utsettelse vil også være nødvendig 

for å gi prosessen mot Stavanger Universitetssykehus og Helse Vest tid.  

Vi ber derfor om at beslutningstidspunktet skyves på til utgangen av året 2023. Uten en slik 

utsettelse fratas Omdømmeprosjektet og prosess mot SUS enhver mulighet til å kunne 

påvirke rekrutteringssituasjonen.  

Lister Næringsforening er opptatt av at vi sammen med sykehusledelsen skal gjøre det som er 

mulig for at den nasjonale helse- og sykehusplanen skal oppfylles også på dette punkt. Gjennom 

en utsettelse av beslutningstidspunkt og gi Omdømmeprosjektet og prosessen mot SUS mulighet 

til å virke, bidrar vi sammen til at dette kan skje. 

 

Hans Fr. Grøvan                    Hans Jørgen Fedog 

På vegne av Lister Næringsforening 
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