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Tilstede:  Elin Lien 

 Borghild Spiten Mathisen    
  Ingvard Østerhus      

 Jørgen Løvdal 
 Trond Rane 
 Elisabeth Stenberg 
 Per Sveinung Stordrange 
 Astrid Hopland Svendsen 
  

Forfall:  Katrine A Torjussen, Tove Irene Kristiansen 
  

Fra SSH   
  

 
Fra POBO    
 
Kopi til:   
 

Sak 18/19  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 19/19 Godkjenning av protokoll fra møte 26. 02. 2019 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 20/19 Besøk ved Øyeavdelingen – omvisning 
Brukerutvalget hadde lagt møte 12.03.2019 til klinikk somatikk, Arendal. 
Møtet startet på Øyeavdelingen med en orientering ved avdelingssjef Erlend Sødal. 
Brukerutvalget hadde på forhånd sendt inn en sak til Sødal vedrørende henvisningsrutiner for 
synsrehabilitering, og det ble i møtet presentert et opplegg som nå er iverksatt ved SSHF. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for et innholdsrikt møte med Øyeavdelingen. Saken om henvisningsrutiner 
for synsrehabilitering vil bli fulgt opp i første møte i Brukerutvalget høsten 2019.  
 

Sak 21/19 Orienteringssaker v/klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen 
Klinikkdirektøren orienterte om følgende saker: 
 

 Budsjettarbeid SSA – nedtak av senger og bemanning 

 Sykehus i nettverk 

 Korridorpasienter SSA 

 Samhandling med kommunen 

 Plastikk kirurgi 

 Smertepoliklinikken 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for redegjørelsen, og forstår den krevende situasjonen i forhold til 
budsjettarbeidet. Spesielt er BU opptatt av tilbudet på Barneavdelingen og videre prosesser der. 
BU synes der er bra at det har vært en arbeidsgruppe som har sett på organisering av 
Smertepoliklinikken, og vi er opptatt av at det snarlig kommer et godt tilbud til en sårbar gruppe. 

 
Nina Føreland - organisasjonsdirektør 
Nina Mevold – adm. direktør til stede på sak 23/19 
Kirsten Lund Løkling, sekretær i Brukerutvalget 
 
Styret SSHF v/Kåre Smith Heggland, Foretaksledelsen SSHF, 
HSØ v/Ida-Anette Kalrud, Brukerorganisasjonene Agder, 
Pasient- og brukerombudet 
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Sak 22/19 Klinikktillitsvalgte og hovedverneombud var invitert til dialogmøte med Brukerutvalget 
Følgende tema ble tatt opp: 
 

 Budsjettarbeid – omstilling ved SSA, spesielt fokus på Barneavdelingen/føden 
o Engstelse og slitasje hos ansatte, perioder med overbelegg og stort arbeidspress 
o Viktig å skape trygghet for ansatte og god informasjon ved omstillinger 

 Verneombud får tilbakemeldinger om marginal bemanning/ansatte som er redde for å 
gjøre feil 

 Viktig å beholde kompetente ansatte og kontinuitet i pleiegruppene 

 Utvikling mot færre spesialister, og flere som kan «litt om alt» - vikarpool 

 Særlig bekymring for helsefagarbeidere og hjelpepleiere – stadig omstilling 

 KoM programmet; vanskelig å formidle ut til ansatte i dagens situasjon 

 KoM – prosjekter og ideer fra SSA på ulike nivå er spilt inn til programmet 
o Spesielt viktig at de første Kom-prosjektene lykkes og gir god effekt i hverdagen 

 Prosjekt «felles pasientmottak SSA» - er spilt inn til KoM programmet 

 Tillitsvalgte er godt informert og involvert i prosessene –  
har en viktig rolle for å videreformidle til ledere og ansatte 

 Ansatte opplever å ha full ytringsfrihet -   
viktig med balansering av uttalelser for ikke å skape uro i befolkningen 

 Taushetsplikt 

 Bruk av visittstol 
 

Sak 23/19 Direktørens informasjon 
 Adm. direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker: 
 

 Kvalitet og modernisering (KOM) - for et bærekraftig sykehus  
Status vedrørende ansettelser og videre framdrift 

 Krevende økonomi 
Understreker viktigheten av at klinikkene jobber systematisk med sine tiltak. 
Utfordrende for medarbeidere og ledere, men helt nødvendig for en bærekraftig utvikling 

 Pasientsikkerhet – kvalitet 

 Fristbrudd/ventetider  

 Pakkeforløp psykisk helse 

 Pakkeforløp innen kreftbehandling 

 Evaluering av klinikkstruktur – med fokus på forbedringer innen nåværende struktur 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

Sak 24/19 
 
 

Orientering om prosjekt «Intensiv- og intermediærkapasitet ved SSK  
v/spesialrådgiver Else Kristin Reitan ved Klinikk somatikk SSK 
Langvarig bekymring for intermediær- og intensivkapasiteten i Kristiansand, utredning startet 
høsten 2018 om hvordan kapasiteten kan bedres. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. Brukerutvalget støtter at det igangsettes tiltak for å 
bedre kapasiteten. 
 

Sak 25/19 Orientering om planlagt prosess i AFR (Kongsgård) 
v/ avdelingssjef Anne Kari Thomassen 
Administrerende direktør ønsker å vurdere flytting av AFR til et av sykehusene i Kristiansand eller 
Arendal (hele eller deler av virksomheten), for å utforske faglige gevinster og redusere kostnader 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
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Sak 26/19 SIDEN SIST 
Representasjon i råd og utvalg – tilbakemeldinger i saker: 
 
Borghild Spiten Mathisen 

 Møte i fagråd psykisk helse og rus 

 Styremøte SSHF 
 

Trond Rane: 

 Prosjekt «Felles pasientmottak SSA» 

 Møter i referansegruppa for KoM programmet  
 

Ingvard Østerhus 

 Møte i Somatikk – rehabilitering 

 Har fullført kurs i brukermedvirkning – modul 1 
 

Per S Stordrange 

 Møte i Kvalitetsråd SSF 
 
Elisabeth Stenberg: 

 Møte i Forskningsutvalget for SSHF 
 
Astrid Hopland Svendsen: 

 Møte vedr. nyetablert poliklinikk ved AFR – for pasienter med muskel – og skjelettplager 
 
Elin Lien: 

 Utarbeidet forslag fra BU vedr. bruk av erfaringskonsulenter – forslag oversendt til KoM 
programmet 

 Innlegg i Agderrådets møte 

 Styremøte SSHF 
 
Andre saker: 

 Invitasjon til lokal pasientsikkerhetskonferanse SSHF 2.5.2019 
BU kan delta med 4 representanter. Egen mail sendes ut vedrørende påmelding 

 
Saker for oppfølging i BU: 

1. BU ønsker fokus på prosedyrearbeidet i SSHF 
Bu sine representanter i kvalitetsrådene ønsker en orientering om saksgang for nye 
prosedyrer/ ryddeprosess gamle prosedyrer 
Fagdirektør Per Engstrand inviteres 
 

 

 


