
 

  
  

 
 
 
 
 

   Protokoll  - Brukerutvalget  13.03.18 - Foreløpig   

Postadresse Besøksadresse Telefon sekretær Administrasjonsadr Foretaksregisteret 
Hovedarbeidsmiljøutvalget Eg  38 07 43 45 Sørlandet sykehus HF NO 983 975 240 MVA 
Sørlandet sykehus HF 4615 Kristiansand  47 80 16 33 Postboks 416 Hjemmeside 
Postboks 416 e-post sekretær  4604 Kristiansand www.sshf.no 
4604 Kristiansand rolf.danielsen@sshf.no  Telefon e-post 
   +47 38 07 44 00 postmottak@sshf.no 
 

_ 

 
  
Tilstede: Elin Lien – leder  
 Borghild Spiten Mathisen - nestleder    
 Ingvard Østerhus      

Jørgen Løvdal   
Katrine A. Torjussen 
Trond Rane 
Astrid Hopland Svendsen 
Tove Irene Kristiansen 
Elisabeth Stenberg 
Per Sveinung Stordrange 
   

Forfall:   
 
 
Fra SSHF:   
  
Kopi til:   
 

Sak 17/18  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent. 
 

Sak 18/18 Godkjenning av protokoll fra møtene 26. og 27.02.18 
 
Vedtak: 
Godkjent. 
 

Sak 19/18 Omvisning på pasienthotellet SSK 
 
Avd.sjef Agno V. Ødegaard  tok i mot oss. Sykepleier Ana Maria Haugen viste oss rundt og 
orienterte om Pasienthotellet på SSK. Hotellet har fine lokaler, egen kafe/spisestue og et hyggelig 
oppholdsrom/TV stue. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for omvisningen og orienteringen. Brukerutvalget ble gjort kjent med at 
barselkvinnene ikke får opphold på hotellet lenger. I forbindelse med trange lokaler/lite plass på 
føden ønsker BU å ta opp spørsmål om mulighet for at barselkvinnene igjen kan få opphold på 
hotellet. 
 

Sak 20/18  Direktørens informasjon 
 
Kst. adm. direktør Per B. Qvarnstrøm orienterte bl.a. om: 

• Utviklingsplan 2035 – det er kommet inn mange høringssvar 
• Oppfølgingsmøte med HSØ 14.03.18 
• Drift av sykehuset 
• Utfordringer knyttet til utskriving av pasienter til kommunene 

 
 
 
Gerd V. Slettedal (sekretær) 
Kirsten Lund Løkling (ny sekr. i BU fra 01.04.18) 
 
Styret og Ledergruppa 
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• Vaksinering av helsepersonell – motivere for økt vaksinering 
• Smittevern – øke antall stasjoner for spriting av hendene – husk tilgjengelighet for barn 

og rullestolbrukere  
• Infeksjons kontroller på SSHF – måles 4 ganger pr år, mål om å komme ned på 3% 
• Ventilasjon på Operasjonsstuene SSK 
• Nybygg KHP  
• Adm. dir. sin avgang – ny adm. direktør 
• Brakkerigg i forbindelse med mer plass for Akuttmottaket  
• Trombektomi saken 
• Pet Scan – Bruk av buss/trailer 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for oppdatering av status på flere saker, og tar saken til orientering. 
 

 Sak 21/18 Siden sist/Saker fra BU/Eventuelt 
 
Siden sist 

• BU har sendt høringsuttalelse til U 2035 
• Høring vedr. E-læring: Kommunikasjon med helsepersonell 
• Ingvard: Har vært på seminar vedr. velferdsteknologi – lærerikt 
• Trond: Har vært på seminar vedr. velferdsteknologi – var med i programmet 
• Per S.: Har vært på Kvalitetsråd på SSF 
• Elin: Har vært på styremøte i SSHF 
• Borghild: Har vært på styremøte i SSHF 

 
Ny sekretær/brukerkoordinator 
Gerd V. Slettedal takket av som brukerkoordinator etter 15 år i jobben. Ny brukerkoordinator er 
Kirsten Lund Løkling. 
 
Neste møte i Brukerutvalget 
Neste møte i Brukerutvalget er 10.04.18 – kl 1000-1500 
Sted: Blått møterom i adm. bygget SSK 
 
Styremøte SSHF 12.04.18 
Elin Lien og Borghild Spiten Mathisen går på styremøtet i SSHF 
Sted: Ikke avklart 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Sak 22/18 Orientering fra HSØ Brukerutvalg 
 
Vår kontaktperson i HSØ Brukerutvalg, Øystein Kydland, orienterte bl.a. om: 

• Brukerutvalget i HSØ 
• Medlemmene har fordelt oppgavene seg i mellom. Kydlands oppgaver er bl.a.: 

Pasientreiser, legemidler, barn og habilitering 
• Plukker saker hos SSHF som kan være aktuelle i HSØ 
• Andre viktige saker det jobbes med er bl.a.: E-journal, multiresistente bakterier, 

ambulante tjenester, pakkeforløp kreft, uønskede hendelser: BU SSHF: – inkludere 
pasient og pårørende 

• Oppdragsdokumentet 
• Reduksjon av tvang i psykiatrien 
• IT – infrastruktur 
• Pasientreiser – «hvite ambulanser».  BU SSHF: Legge forholdene til rette for mer bruk av 
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privat bil 
• Barnehabilitering 
• Medikamentbehandling: Medisiner vi ikke får tak i 
• Avvisning av pasienter henvist fra fastlege til psykiatri 
• Saker å følge opp: Nyfødtintensiv, strålepasienter, «faste kunder i alderspsykiatrien» 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen, og vil invitere Kydland til nytt møte høsten 2018. 
 

Sak 23/18 «Problemjentene med selvskading» 
 
Avdelingssjef Ellen Kopstad, avdelingssjef Kåre E. Danielsen og enhetsleder Gunnar Oland Åsen 
orienterte og svarte på spørsmål. Orienterte bl.a. om: 

• ABUP – Avdeling for barn og unges psykiske helse, herunder: UK: Ungdomsklinikken, 
AAT: Akutt ambulant team, AAE Akutt ambulant enhet 

• Personlighets dysfunksjon – selvdestruktivitet 
• Jobbes med å lukke avvikene i forbindelse med «Stina saken» 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen, og god forklaring om hvordan de unge pasientene fanges 
opp, og behandles både i somatikk og psykiatri. Brukerutvalget ønsker mer informasjon om status 
på «Stina saken» på et senere møte. 
 

Sak 24/18 Handlingsplan for Brukerutvalget 2018/2019 
 
Forslag til handlingsplan var sendt ut sammen med innkallingen. Det gjøres et par tilføyinger, 
bl.a.  

• Henvisning til synsrehabilitering, omvisning på Øye avd. SSA 
• Parkering i «garasje» for funksjonshemmede (eks. ved snøvær) 

 
Vedtak:  
Handlingsplan for Brukerutvalget for 2018/2019 oppdateres 
 

 


