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Tilstede:  Elin Lien 

 Borghild Spiten Mathisen    
  Ingvard Østerhus      

 Per Sveinung Stordrange   
 Tove Irene Kristiansen 
 Trond Rane 
 Astrid Hopland Svendsen 
  

Forfall: Jørgen Løvdal, Katrine A. Torjussen, Elisabeth Stenberg 
  

Fra SSH   
  

 
  
Kopi til:   
 

Sak 26/19  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 27/19 Godkjenning av protokoll fra møte 12. 03. 2019 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 28/19 Direktørens informasjon - saker til styremøte 25. april 2019 

 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm orienterer om økonomisk langtidsplan (ØLP) hvor 
utfordringsbildet for somatisk virksomhet og KPH de neste 4 årene ble beskrevet. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 

 Org. direktør Nina Føreland orienterte om følgende saker: 

 Innovative forskningsprosjekter innen kardiologi  

 Styrevalg – endring av ansattes representanter i styret for neste periode 

 Status KoM programmet – tilsetting av medarbeidere til å gjennomføre prosjektene 

 Årsberetning og årsregnskap 2018 

 HMS årsrapport 2018 

 Flytting AFR – status 

 Utvikling av Eg området 

 Medarbeiderundersøkelsen ForBedring 2019 - svarprosent 85 % 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

Sak 29/19 Orientering om prosjektmandat «vurdere konsekvenser av å avvikle revmatologisk vakt» 
Avdelingssjef Ole Rysstad ved Medisinsk avdeling og spesialrådgiver Else K Reitan ved klinikk 
somatikk SSK orienterte om arbeid som er igangsatt ved at mandat for å vurdere konsekvenser 
av å avvikle revmatologisk vakt nå er utarbeidet. 
 
Brukerutvalget inviteres til å stille med en representant til prosjektet samt at en representant fra 
Revmatikerforbundet inviteres med i arbeidet.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar utkast til mandat til orientering. Brukerutvalget har ingen innspill til utkastet som 
ble presentert og ser fram til å delta i arbeidsgruppen. 

 
Nina Føreland - organisasjonsdirektør 
Kirsten Lund Løkling, sekretær i Brukerutvalget 
 
Styret SSHF v/Kåre Smith Heggland, Foretaksledelsen SSHF, 
HSØ v/Ida-Anette Kalrud, Brukerorganisasjonene Agder, 
Pasient- og brukerombudet i Agder 
 



Sørlandet sykehus HF   2 av 3 

 

Sak 30/19 Siden sist – tilbakemelding fra representasjon i råd og utvalg 
Trond Rane 

 Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg SSA 

 Diabetes fotsår-team SSHF – prosjektet er nå avsluttet. 

 Telemedisinsk team på sykehuset – blir del av et større prosjekt i TELMA, Trond Rane 
fortsetter som representant i dette arbeidet fra Brukerutvalget 

 Konsekvensanalyse av vaktordning medisin SSA 
 
Tove Kristiansen 

 Kvalitetsråd somatikk SSK 
 
Astrid Hopland Svendsen 

 Arbeidsgruppe Felles kompetansemål for LIS leger  

 Arbeidsgruppe under KoM programmet – Flytting AFR (Kongsgård) 
 
Borghild Spiten Mathisen 

 Overordnet kvalitetsutvalg (OKU) 

 Medisinsk samhandlingsråd (MSR) 

 Fagråd psykisk helse og rus 
 
Ingvard Østerhus 

 Rehabilitering somatikk spesialisthelsetjenesten – kommuner 
 
Per Stordrange 

 Kvalitetsråd somatikk SSF 
 
Elin Lien 

 Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg 
Blir i tillegg med i en arbeidsgruppe i OSS som skal jobbe med strategi 

 MSR – medisinsk samhandlingsråd 
 

Sak 31/19 Saker/tema som ønskes tatt opp med adm. direktør i Brukerutvalgsmøte 14.05. 2019 
Brukerutvalget diskuterte aktuelle saker som ønskes drøftet med adm. direktør på neste møte. 
Sakene oversendes til adm. direktør før møte. 

 

Sak 32/19 Orientering fra Øystein Kydland, Brukerutvalget HSØ 
Øystein Kydland inviteres til å delta på to møter i Brukerutvalget SSHF hvert år. Han orienterte 
om følgende aktuelle saker: 
 

 Temadag i Brukerutvalget HSØ om habilitering /rehabilitering 

 Behandling av psykiatriske pasienter som blir regnet som farlige (PUA) 

  – sted for lokalisering 

 Sykehussaken i Oslo – ikke lokaliseringsspørsmål, men innhold 

 Råd og utvalg som Øystein Kydland deltar i: 
o Arbeid for utfasing av utenlandske metoder for intensiv rehabilitering 
o Styremedlem i Pasientreiser HF 
o Samkjøringsprosjekt 
o Prosjekt i Barne- og Ungdomspsykiatri (BUP) – status for faget 
o Fagråd Barn HSØ – private avtalespesialister som har avtale med HSØ 

 
Utfordringer til Brukerutvalget SSHF: 

1. Bruk av vikarer i sykehuset ved sykdom 
2. Akuttpsykiatri – om ungdom legges inn i voksen avdeling? 
3. Habilitering/barnehabilitering; er underdimensjonert - mange fremmedspråklige  

 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen og vil følge opp de utfordringene som er gitt. 
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Sak 33/19 Saker ved fagdirektør Per Engstrand: 
1. Prosedyrearbeidet i SSHF 

Orientering om saksgang for nye prosedyrer, ryddeprosessen for gamle prosedyrer samt 
anskaffelse av nytt forbedringssystem for registrering og behandling av uønskede hendelser 
 

2. Tilsynssaker Flekkefjord –  
Det ble orientert om sakene og de tiltak som foretaksledelsen har iverksatt 

 
3. Etablering av tilbud om mekanisk trombektomi ved SSK - status 
 
4. Diabetes fotsår-team SSHF –  

Prosjektet er avsluttet, beslutning i foretaksledelsen i mai 2019 
 
5. Intensivkapasitet i Kristiansand – status 
 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

 


