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Tilstede: Elin Lien – leder  
 Per Sveinung Stordrange    
 Ingvard Østerhus      

Jørgen Løvdal   
Tove Irene Kristiansen 
Elisabeth Stenberg 
Katrine A. Torjussen,  
Astrid Hopland Svendsen 
   

Forfall:   
 
 
Fra SSH   

  
Kopi til:   
 
Sak 33/18  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent. 

Sak 34/18 Godkjenning av protokoll fra møte 10. 04. 2018 
 
Vedtak: 
Godkjent. 

Sak 35/18 SIDEN SIST 
Representanter til råd og utvalg: 
• Astrid Hopland Svendsen:  

o Forespørsel om å komme til Fysioterapi avd. SSK for informasjon 28.8. 
o BU sin representant på møte 21. 06. 2018 vedr. nytt poliklinisk tilbud innen 

arbeidsrettet rehabilitering  
• Elisabeth Stenberg:  

o 2 workshops vedr. samhandling 
o Faglig referansegruppe RK PPO - Oslo  
o Møte i Forskningsenheten vedr. implementere brukermedvirkning i Forskning 
o Opplæring av brukerrepresentanter 

• Tove Kristiansen: 
o Urologiprosjekt  
o Kvalitetsråd SSK  

• Ingvard Østerhus: 
o Fagutvalg somatisk rehabilitering 

• Elin Lien 
o Styremøte  
o Dialogmøte FFO Aust og Vest Agder 

 
Saker fra AU 
AU har gjennomgått møteplanen for høsten 2018 og har følgende forslag til møter/tema: 
• 24. 10. 2018: Dialogkonferanse FFO (Scandic Hotel, Dyreparken) 

AU foreslår at Brukerutvalget legger eget møte i forkant av dialogkonferansen fra kl.13.00 – 
17.00 og at alle i BU deltar på dialogkonferansen kl. 17.00. 

Alle Brukerrepresentantene bes om å forberede korte innlegg hvor de sier noe som rollen som 
brukerrepresentant. 
 
• 11. 09. 2018: Møte i Brukerutvalget legges til Flekkefjord 

Borghild Spiten Mathisen 
Trond Rane 
 
Nina Føreland, Organisasjonsdirektør 
Kirsten Lund Løkling, sekretær 
Styret og Ledergruppa 
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Brukerutvalget ønsker å reise 10. 09. etter arbeidstid til Utsikten Hotell, Kvinesdal og benytte 
kvelden til samling.   
11.09. Ønsker omvisning ved sykehuset i Flekkefjord og møte med klinikkdirektør, ledere og 
tillitsvalgte 

• 06. 11. 2018: Møte i Brukerutvalget legges til Arendal  
Ønsker møte med klinikkdirektør, ledere, tillitsvalgte og omvisning ved Øyeavdelingen 

• 18.12. 2018: Møte i Brukerutvalget - Kristiansand 
Ønsker møte med klinikkdirektør, ledere, tillitsvalgte  

• Arendalsuka 13.-17.8. 2018  
Brukerutvalget skal delta 13.8. fra kl. 14 – 16.  Så mange som mulig oppfordres til å delta. 
Oppmøte utenfor Arendal kulturhus 13.45. 

• Styremøte SSHF 13.9. 2018  
Brukerutvalget og Ungdomsrådet innkalles til møte med styret etter ordinært styremøte den 
13. 9. ca. kl. 14.  
Egen innkalling kommer fra Kåre Smith Heggland 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

36/18 Direktørens informasjon 
Organisasjonsdirektør Nina Føreland orienterte om følgende saker: 
 
• Status vedrørende tilsetting av ny direktør 

 
• Status vedrørende utnevning av ny styreleder til SSHF 

 
• Orientering om urologiprosjektet – status og videre framdrift 

 
• Konsekvensvurdering ved innføring av gastrokirurgisk vakt Arendal 

 
• Foreløpig innstilling fra kst. adm. direktør – fremtidig modell for ortopedi SSF 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Sak 37/18 Gjennomgang av regler for møtegodtgjørelse/tid til møteforberedelse 
Organisasjonsdirektør Nina Føreland orienterte om reglene og praksis for møtegodtgjørelse. 
 
Leder for BU kan få inntil 4 timer for forberedelse til møter. 
Representanter kan få inntil 2 timer til forberedelser. Kravet er at sakspapirer er sendt ut i forkant.  
Brukerutvalgets representanter må selv vurdere hvor mye tid det er nødvendig å bruke for å komme 
forberedt til møter og utvalg. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Sak 38/18 Læringsnettverket for gode pasientforløp – og veien videre 
Rådgiver Bente Sandvik Kile i Samhandlingsenheten orienterte om det arbeidet som er gjort i 
«Læringsnettverket for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke – og planer for videre arbeid. 
Det vises til vedlagte presentasjon og sluttrapport til Læringsverkstedet 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Sak 39/18 Helsefilm – orientering fra Regional kompetansetjeneste for pasient- og 
pårørendeopplæring (RK PPO) 
Enhetsleder Mirjam Lien Smedsrød orienterte kort om Helsefilm – et tilbud som har vært bygd 
opp siden 2005 for bruk av film i behandlingslinjen for å styrke pasienter og pårørendes 
helseinformasjonsforståelse og mestring. Tilbudet har vært stengt siden 2017. 
Det er dialog med Helse Sør-Øst om saken. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget v/Elin Lien sender en henvendelse til Brukerutvalget i HSØ om saken. 
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Sak 40/18 LEAN - kontinuerlig forbedring «prosess og tiltak i SSHF»   

Kvalitetssjef Morten Salvesen hadde et kort innlegg om status i arbeidet med kontinuerlig 
forbedring ved Sørlandet sykehus. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Sak 41/18 Prosjekt oppmøtested poliklinikk SSA 
Sikkerhetssjef Øyvind Grimestad orienterte om et nytt prosjekt som skal igangsettes ved 
sykehuset i Arendal for å utrede mulighet for felles pasientmottak. 
Brukerutvalget er representert i prosjektet med Trond Rane. 
 
Brukerperspektivet er svært viktig i dette prosjektet. Brukerutvalget inviteres til å bidra i arbeidet 
med å gjennomføre en SWOT-analyse for å beskrive fordeler og ulemper med dagens situasjon, 
og muligheter og trusler med fremtidig situasjon. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 
SWOT-analysen planlegges gjennomført på samlingen med Brukerutvalget 10. 09. 2018. 

 Eventuelt 
 
• Ventetid tannbehandling 

Spørsmål vedrørende ventetid på tannbehandling for funksjonshemmede barn og unge 
følges opp av organisasjonsdirektør Nina Føreland. 
 

• Henvendelse fra Brukerrådet for ME 
Det har kommet en skriftlig henvendelse fra Brukerrådet for ME etter innlegg på Pasient- og 
sikkerhetskonferansen 25. 4. 2018 arrangert av SSHF. 
Brukerutvalget ved SSHF støtter at Brukerrådet for ME retter en egen henvendelse til 
ledelsen ved Sørlandet sykehus for å understreke behovet for at ansatte får god og riktig 
opplæring om sykdommen ME.  
Organisasjonsdirektør Nina Føreland vil følge opp saken i ledergruppen. 
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