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Tilstede:  Borghild Spiten Mathisen    
  Ingvard Østerhus      

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

 
 
Forfall: 

  
Fra SSH   

  
 
Kopi til:   
 

Sak 56/18  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 57/18 Godkjenning av protokoll fra møte 24. 10. 2018 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 58/18 Direktørens informasjon  
Adm. direktør Nina Mevold orienterte om foretaksledelsen arbeid med etableringen av 
virksomhetsprogrammet «Kvalitet og modernisering» - et program for gjennomføring av prosjekter 
for å oppnå kvalitetsforbedring og modernisering ved Sørlandet sykehus. 
 
Det vises til vedlagte presentasjon: 
Kvalitet og modernisering – for et bærekraftig sykehus 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og imøteser oppdatering om framdriften i arbeidet. 

Sak 59/18 Implementering av trombektomi ved Sørlandet sykehus  
Overlege Arnstein Tveiten fra Nevrologisk avdeling ga en kort orientering om hva trombektomi er,  
status for arbeidet med forberedelsene ved SSHF og en anmodning til Brukerutvalget om hva de 
kan bidra med. 
 
Det vises til vedlagte presentasjon: 
Trombektomi i Kristiansand ved akutt hjerneinfarkt 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ønsker å understreke viktigheten av at 
pasientene skal få rask tilgang til det mest egnede tilbudet. Brukerutvalget vil bli holdt orientert 
om den videre prosessen. 

Sak 60/18 Økonomisk utfordringsbilde for SSHF 
Økonomisjef Annlaug Øygarden Brekke ga en kort orientering om det økonomiske 
utfordringsbildet, om budsjettleveransen og iverksetting av tiltak - i et lengre perspektiv. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

Per Sveinung Stordrange 
 
Elin Lien, Nina Føreland  
 
Nina Mevold – på sak 58/18 
Kirsten Lund Løkling, sekretær 
 
Styret SSHF v/Kåre Smith Heggland, Foretaksledelsen SSHF, 
HSØ v/Ida-Anette Kalrud, Brukerorganisasjonene Agder 
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Sak 61/18 Pasientsikkerhetskonferansen 2019 
Rådgiver Per Gunnar Waldal i Fagavdelingen presenterte skisse til program for SSHF`s 
pasientsikkerhetskonferanse 2.5. 2019. 
Brukerutvalget inviteres til å bidra på konferansen med sine erfaringer fra råd og utvalg, og med 
innspill om brukers opplevelser i pasientrollen. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar invitasjonen til orientering, og stiller seg positive til å delta på konferansen. 
Brukerutvalget vil på neste møte diskutere på hvilken måte de skal bidra til programmet. 
 

Sak 62/18 SIDEN SIST 
Representasjon i råd og utvalg – tilbakemeldinger i saker: 

Trond Rane 

 Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU)  

 Diabetes fotsår team  

 Tele-medisinsk behandling av fotsår  

 Prosjekt «Felles pasientmottak SSA 
 

Astrid Hopland Svendsen 

 Prosjekt Plastikk-kirurgi, konsekvensanalyse 

 Informasjon om kurs i Modulbasert brukeropplæring (MBO) – kurs for brukeropplæring 
Nytt kurs starter i januar 2019.  

 Dialogkonferansen med brukerorganisasjonene 24.10.18 
Gode tilbakemeldinger fra Brukerorganisasjonene 

 
Ingvard Østerhus 

 Fagutvalg for somatisk rehabilitering OSS 
Minner om at helsepedagogiske kurs som arrangeres av LMS er åpne for Brukerutvalgets 
medlemmer  

 
Elisabeth Stenberg 

 Arbeidsgruppe – felles kompetansemodul for LIS 2 og 3 
pasient og pårørendeopplæring, brukermedvirkning, kommunikasjon. 
Helene Morvik fra LMS vil følge opp hva som forventes av Brukerutvalget og Ungdomsrådets 
representanter i dette arbeidet 

 Refererte fra to møter i Regional kompetansetjeneste pasient- og pårørendeopplæring (RK 
PPO), nettmøte – forum 

 Styringsgruppe trombektomi   
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 

Sak 63/18 Oppfølging av saker: v/Elin Lien 
Saken overføres til neste møte 18.12. 2018. 
 

 Eventuelt: 
 

 Høring for nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv 
Høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)høringsfrist: 2. januar 2019. 
Høringen ble oversendt til Brukerutvalget 3.10.18 – med intern høringsfrist 20.12.18 
Saken tas opp på neste møte i BU 18.12. 2018 

 
 
 
 

 


