
Til Administrerende Direktør i SSHF, Nina Mevold                                               Flekkefjord 21.02.23                                                                                                                                                                             

og Styreleder i SSHF, Bjørn Walle  

                                                                                                                                                                                     

Brev fra tillitsvalgte ved SSF 

Vi viser til arbeidet som pågår for å gjenåpne akutt og traumekirurgi ved SSF, der SSHF har fått nei til 

et nettverksamarbeid av kirurger fra OUS og Vestre Viken. Både ansatte, nærmiljø og politikere 

venter utålmodig på resultater. 

Har arbeidet med rekruttering for å gjenåpne akutt og traumekirurgi ved SSF blitt løftet opp til HSØ 

og Helseminister for å få den nødvendige hjelp?  Vi ansatte, samt flere politikere; som 

Arbeiderpartiets lokallag i Kvinesdal og stortingspolitiker Saudland, FrP, etterlyser svar på dette.                                                                         

Har det vært drøftet/forhandlet en løsning med Helse Vest? Sykehuset i Flekkefjord ligger jo på 

grensa til Rogaland, og i rekkevidde fra Stavanger.  

Arbeides det aktivt nok, med nok ressurser, virkemidler og i de rette kanaler for å bevare traume og 

akuttkirurgi? 

Vi viser til Adm.dir. sin orientering til styremøte 27/2-23 som nylig kom: «Planen er å gjenåpne akutt 

generellkirurgi fra september 2023, for å oppnå foretakets oppdrag og bestilling. Fordi det er behov 

for planleggingstid for gjennomføring av mulige modell fra høsten 2023, er det satt frist innen 31. 

mars for prosess med å etablere nettverksmodell med samarbeid utenfor eget foretak, og 

rekruttering av faste stillinger». 

 Hva betyr denne uttalelsen? Blir det tatt en bestemmelse 31/3 om akuttkirurgi og traumefunksjon 

ved SSF skal stoppes, eller skal det fortsatt arbeides med?   

Vi har fått informasjon om at flere fra SSF skal delta på en jobbmesse i Nederland i starten av april. 

Hvordan henger det sammen dersom dette arbeidet blir stoppet før de reiser ned?  

Vil prosessen med nettverksamarbeid og rekruttering evt. fortsette på andre fagfelt som gynekologi, 

anestesi og ortopedi uavhengig av hva som skjer med traumekirurgien?  

Vi syns det er svært uheldig dersom prosessen med rekruttering allerede stopper i utgangen av mars, 

når det nå er flere utenfra som vil bidra med hjelp til rekrutteringsarbeid.  

Vi er bekymret for sykehusets fremtid og resten av sykehusdriften i Flekkefjord. Vi er også bekymret 

for reaksjonene innad i sykehuset, i nærmiljøet, politisk og hva det kan føre til hvis det nå tas en 

bestemmelse om å avslutte arbeidet med å få på plass akutt- og traumekirurgi igjen.  

 

Med hilsen  

Kari M Løvland, KTV for NSF ved SSF                                    Ruben Hartmann, KTV for YLF SSF 

Brita Stave, KTV for Fagforbundet SSF                                 Håkon Madland, PTV for Lis 1 SSF 

Anne S Amdal, PTV for Fagforbundet, Kir. avd. SSF           Anne Kari Jansen, FTV Forskerforbundet SSHF 

Haakon Bjurstrøm, KTV for Overlegeforeningen SSF         Therese Holm, KTV DNJ SSF 

Elin E Osen, HVO SSF 



 

                      

 


