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Avgjørelse i tilsynssak – brudd på helselovgivningen
• Statens helsetilsyn har kommet til at Sørlandet sykehus HF har brutt sin plikt til forsvarlighet
etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og
omsorgstjenesten §§ 6-9.
• I vurderingen har vi lagt vekt på at helseforetaket ikke sørget for at de aktuelle legene i denne
saken hadde nødvendig kompetanse og erfaring innen aktuelle fagfelt, og at ledelsen ikke fulgte
opp dette med tilstrekkelige risikoreduserende tiltak. Helseforetaket har dermed drevet med for
stor risiko over tid.
• Vi vurderer at det er behov for videre tilsynsmessig oppfølging av Sørlandet sykehus HF.

2

§ 2-2.Plikt til forsvarlighet
Helsetjenester som tilbys eller ytes i henhold til denne loven skal være
forsvarlige. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge sine tjenester slik at
personell som utfører tjenestene, blir i stand til å overholde sine lovpålagte
plikter, og slik at den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og
koordinert tjenestetilbud.
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§ 6.Plikten til å planlegge
Plikten til å planlegge virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a) ha oversikt over og beskrive virksomhetens mål, oppgaver, aktiviteter og organisering. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt og hvordan det skal arbeides systematisk
for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i virksomheten
b) innhente tilstrekkelig informasjon og kunnskap til å kunne planlegge og gjennomføre oppgavene
c) ha oversikt over relevant regelverk, retningslinjer og veiledere, og planlegge hvordan dette skal gjøres kjent i virksomheten
d) ha oversikt over områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangel på etterlevelse av myndighetskrav og områder hvor det er behov for vesentlig forbedring av kvaliteten på tjenesten og
pasient- og brukersikkerheten
e) planlegge hvordan risiko som beskrevet i § 6 d kan minimaliseres og særlig legge vekt på risikofaktorer forbundet med samhandling internt og eksternt
f) ha oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring
g) ha oversikt over avvik, herunder uønskede hendelser, evalueringer, klager, brukererfaringer, statistikk, informasjon og annet som sier noe om virksomheten overholder helse- og omsorgslovgivningen,
inkludert om tjenestene er faglig forsvarlige og om virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

§ 7.Plikten til å gjennomføre
Plikten til å gjennomføre virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a) sørge for at virksomhetens oppgaver, organisering og planer er kjent i virksomheten og gjennomføres
b) sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet
c) utvikle og iverksette nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert brudd på krav til faglig
forsvarlighet og systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
d) sørge for at virksomhetens medarbeidere medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
e) sørge for å gjøre bruk av erfaringer fra pasienter, brukere og pårørende.

§ 8.Plikten til å evaluere
Plikten til å evaluere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a) kontrollere at virksomhetens oppgaver, tiltak, planer og mål gjennomføres
b) vurdere om gjennomføringen av oppgavene, tiltakene og planene er egnet til å etterleve krav i helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og systematisk arbeid for
kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
c) evaluere om iverksatte tiltak ivaretar kravene i helse- og omsorgslovgivningen
d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, brukere og pårørendes erfaringer
e) gjennomgå avvik, herunder uønskede hendelser, slik at lignende forhold kan forebygges
f) minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til
kontinuerlig forbedring av virksomheten.

§ 9.Plikten til å korrigere
Plikten til å korrigere virksomhetens aktiviteter innebærer følgende oppgaver:
a) rette opp uforsvarlige og lovstridige forhold
b) sørge for korrigerende tiltak som bidrar til at helse- og omsorgslovgivningen etterleves, inkludert faglig forsvarlige tjenester, og at systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet
gjennomføres.
c) forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av helse- og omsorgslovgivningen, inkludert krav til faglig forsvarlighet og
systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.
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Bakgrunn og kontekst

Respekt • Faglig dyktighet • Tilgjengelighet • Engasjement

5

Januar 2019: Ekstern evaluering av organisasjon, ledelse kultur
Datainnsamling våren 2019
Rapportens hovedfunn var bl.a.
• Mangler ved faglig samarbeid på tvers i
foretaket (særlig innen kirurgi).
• Stor variasjon mellom de somatiske
fagområdene.
• Planlagte strukturer som skulle styrke
samarbeid på tvers etter omorganisering fra
2016 (stedlig ledelse) hadde hatt svak
gjennomføring.
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Intern
rotårsaksanalyse
• Foretaksledelsen
gjennomførte en intern
rotårsaksanalyse høsten 2020,
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Tiltak
2018-eksempler
• Prosedyrer for konfereringsplikt
• ISBAR (Identifikasjon, Situasjon, Bakgrunn, Analyse,
Råd), som er et system for strukturert kommunikasjon.
• Simuleringsøvelser med kommunikasjon som tema.
• Arbeidsgrupper både innen trygg kirurgi og
kommunikasjon i de ulike avdelingene
• Lister som regulerer ortopedi og kirurgi SSF

2020
• Omfattende oppfølgingsplan etter
konsernrevisjonsrapport 6/20

2019-eksempler
• Rotasjonsordning for ortopedi (SSK-SSF) april 2019
• Kun ortopeder opererer ortopedi fra 2019
• Flere fagråd er etablert og revitalisert.
• Styrket radiologi -ny CT i Flekkefjord og
teamorganisering
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Tiltak fremover
• Hospital Survey on Patient Safety Culture gjennomføres i 2021 i foretaket
• Bruk av lokalt datavarehus («datahub») for overvåking av kvalitet og pasientsikkerhet i tillegg til
bruk av manuelle rutiner.
• Sanntids overvåking av klinikknære kvalitetsindikatorer
• Innsamling av PROMS/PREMS på foretaksnivå – systematisk innsamling av pasientens egenopplevelser

• Delplan kvalitet og pasientsikkerhet som handlingsplan i strategiplanen.
• Samvalgs-kompetansetrapp med utrulling i perioden frem til 2024
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Fra 2019: LGG og modenhetsskala for styrings- og kvalitetssystem

Mål

Presentasjon Dialogmøte 16. oktober 2020, UTKAST til oppfølgingsplan

Lege 1, ortoped, vikar benyttet ved SSF i perioden
2016-2018
SSF sluttet selv å benytte legen i 2018.

SHT

Lege 2, generell kirurg, tilsatt 2008, norsk
spesialistgodkjenning 2015. Avslag på spesialistgodkjenning
ortopedi 2018. Kirurgi/ortopedi i SSF fram til januar 2019

LIS-lege ortopedi SSK fra februar
2019
Tatt ut av pasientbehandling
januar 2020

Stedlig tilsyn Helsetilsynet SSF 2018: Brudd
på forsvarlighetskrav. I juli 2019 tilbakemeldte
Helsetilsynet om «betydelig bedring
i risikoforståelse og risikostyring» i Flekkefjord.

Januar 2020
Fylkesmannen anmoder
SHT om å vurdere lege 2
og SSHF for
administrativ reaksjon.

SHT

KR

SHT

Oppf.
-plan
KR

KR
SHT
2016 - 2017

2018

2019

2020
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2021

Statens helsetilsynsrapport
FUNN OG KONKLUSJONER
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Samlet vurdering
• SSHF har ikke forsikret seg om at «lege 1» og «lege 2» hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner til å
kunne utføre de arbeidsoppgaver de var satt til på en forsvarlig måte. Det forelå heller ikke et
system for kvalitetsoppfølging underveis, som kunne ha fanget opp at pasientbehandlingen de
to legene var ansvarlige for, gjentatte ganger ikke var i samsvar med kravet til faglig
forsvarlighet. Statens helsetilsyn vurderer dette som alvorlig, og som et brudd på den plikten
helseforetaket har til å sikre at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kvalifikasjoner til å
utføre sitt arbeid forsvarlig.
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Om SSHF har sørget for tilstrekkelige korrigerende tiltak for å
redusere risiko for at lignende hendelser skal kunne skje igjen
• Både av hensyn til de pasientene som har blitt skadet av disse to operatørene, samt for å bidra
til sikkerhet for fremtidige pasienter, kvalitet i helsetjenestene og at befolkningen skal ha tillit til
SSHF, er det viktig at helseforetaket tar disse hendelsene på alvor.
• SSHF har gjort rede for en rekke tiltak de har innført samt tiltak de har planer om å innføre, for
å ivareta kravene til kvalitet og sikkerhet, slik som prosedyrer for konfereringsplikt, trygg kirurgi
og akutt abdomen. Videre har SSHF innført tiltak tilknyttet kommunikasjon, slik som ISBAR
(Identifikasjon, Situasjon, Bakgrunn, Analyse, Råd), som er et system for strukturert
kommunikasjon. Foretaket har også gjennomført ulike simuleringsøvelser med kommunikasjon
som tema. Flere fagråd er etablert og revitalisert. Det er videre startet arbeidsgrupper både
innen trygg kirurgi og kommunikasjon i de ulike avdelingene.
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Anbefalinger
• I likhet med Konsernrevisjonen, vurderer Statens helsetilsyn at flere av de
etablerte tiltakene legger til rette for god kvalitet ved SSF, men at ytterligere
tiltak bør iverksettes.
• Vi viser særlig til følgende anbefalinger:
• SSHF bør forbedre rutinene for ansettelse av kirurger ved SSF slik at det ved ansettelser
sikres dokumentasjon på vurderinger av faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet, og
at sentrale dokumenter som attester og liknende innhentes og arkiveres. Videre bør det
dokumenteres hvilke referanser som er benyttet og hva som er fremkommet i samtaler
med referanser. Det siste er særlig relevant ved ansettelse av kirurger som ikke er kjent
fra større norske fagmiljøer.
• Faglig samarbeid mellom klinikkene i SSHF bør videreutvikles.
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Oppsummering
• Det er avdekket vesentlige mangler i helseforetakets styring av aktuelle tjenester, noe som har
satt pasientsikkerheten i fare og fått alvorlige konsekvenser for flere pasienter. Helseforetaket
har ikke sørget for at de aktuelle legene hadde nødvendig kompetanse og nødvendig erfaring
innen aktuelle fagfelt. Mangelfull kompetanse og erfaring var delvis kjent, men ble på
ledernivå ikke fulgt opp med tilstrekkelige risikoreduserende tiltak. Legenes praksis var heller
ikke underlagt systematisk oppfølging med tanke på etterlevelse av kravene til forsvarlige
tjenester. Samtidig var det utfordringer knyttet til arbeidsmiljø, kommunikasjon og samhandling,
noe som ytterligere kunne sette pasientsikkerheten i fare.
• Manglende eller mangelfulle sikkerhetsbarrierer er en trussel for pasientsikkerheten. Statens
helsetilsyns vurdering er at helseforetaket har drevet med unødig stor risiko. Det er avdekket
en praksis som utgjør et vesentlig avvik fra det som anses som god og trygg pasientbehandling.
• Helseforetaket har ikke sørget for systematisk styring på en slik måte at aktuelle operasjoner ble
forsvarlig utført. Praksisen avviker så mye fra gjeldende faglige anbefalinger at den etter
Statens helsetilsyns vurdering er i strid med spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.
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Oppfølging
Videre tilsynsmessig oppfølging med frist 1. april 2021
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Oppfølgingspunkter 1-4
Oppfølgingspunkter
Fra styresaken
1.Bekreftelse på at nye rutiner ved ansettelse Her dokumenteres foretakets rutiner, samt vurderinger
av kirurger SSF er implementert
som etterspørres. Mange av disse er beskrevet i
Oppfølgingsplan etter Konsernrevisjon 6/20.
2.Helseforetakets vurdering etter
Foretaket har ansatt færre enn ti overleger i 2020 ved
gjennomgang av ansettelse av de ti siste
avdeling for kirurgiske fag SFF og Ortopedisk avdeling
kirurgene ved SSF og de ti siste ortopedisk
SSK. I dialog med Statsforvalteren ble man enige om også
overlegene ved SSK i 2020
å gjennomgå ansettelser fra 2019, inkludert vikarer.
3.Redegjørelse for hvilke tiltak helseforetaket Her redegjør foretaket iverksatte og planlagte tiltak for
har igangsatt for å bedre det faglige
forbedring av det faglige samarbeidet mellom klinikkene i
samarbeidet mellom klinikkene i SSHF
SSHF. Mange av disse er beskrevet i Oppfølgingsplan
etter Konsernrevisjon 6/20.
4.Redegjøre for hvilke tiltak virksomheten
Her redegjøres for tiltak, og viser oversikt over
har igangsatt for å bedre meldekulturen i
overvåkning og utvikling av melding av uønskede
foretaket
hendelser.
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Oppfølgingspunkter 5-8
5.Gjennomgang av journaler og uønskede
hendelser for 30 siste pasienter innlagt ved
kirurgisk avdeling SSF og ortopedisk avdeling
SSK
6.Gjennomgang av 30 siste henvisninger ved
SSF der det har blitt anmodet om kirurgisk
tilsyn fra medisinsk avdeling*
7.Beskrivelse av dagens samarbeid mellom
kirurgisk og medisinsk avdeling SSF*
8.Kultur og praksis for å tilkalle vakthavende
kirurg ved SSF*

Her gjennomføres strukturert kartlegging og vurdering
av journaler og avviksmeldinger.

Her gjennomgår Somatikk Flekkefjord logger over
anmodninger om kirurgisk tilsyn, og disse kobles til
journaler. Disse vurderes ihht oppdraget.
Her redegjør Somatikk Flekkefjord for dagens situasjon
mht samarbeid.
Her beskriver Somatikk Flekkefjord dagens situasjon mht
praksis og kultur for tilkalling av vakthavende kirurg.

*Punktene 6-8 relaterer seg til stedlig tilsyn i SSF fra 2018.
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