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Tilstede: Tove Irene Kristiansen 

Borghild Spiten Mathisen    
 Ingvard Østerhus      

Elisabeth Stenberg   
Trond Rane 
Astrid Hopland Svendsen 
Katrine A. Torjussen 
  

Forfall: Jørgen Løvdal, Elin Lien, Per Sveinung Stordrange  
  

Fra SSH   
  

 
  
Kopi til:   
 

Sak 34/19  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 35/19 Godkjenning av protokoll fra møte 23. 04. 2019 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 36/19 Direktørens informasjon v/adm. direktør Nina Mevold 
Følgende tema var spilt inn fra Brukerutvalget: 
1. Brukerutvalget skal være et rådgivende organ i saker som handler om kvalitet og 

pasientsikkerhet på systemnivå.  
Hvordan kan kommunikasjonen med Brukerutvalget fungere bedre?  Ser du noen måter hvor 
samarbeidet kan styrkes? 
Adm. direktør ønsker å sette av 1 time til hvert møte for å diskutere saker med 
Brukerutvalget. Dette vil gi mulighet for en bedre dialog. Ønsker også konkrete innspill fra 
Brukerutvalget i aktuelle saker. Brukerutvalget bes nå om å gi innspill på prosjekt «Flytting av 
AFR». 
 

2. KoM-programmet ønsker transparente prosesser. 
Hvordan kan Brukerutvalget følge med i statusoppdateringer i pågående prosesser? 
Brukerutvalget har vært involvert siden forprosjektfasen av KoM, og vil framover ha 
representanter med i ulike prosjekter i prosjektfasen. Brukerutvalget oppfores til å invitere inn 
en representant for ett nytt prosjekt til hvert møte utover høsten. 
 

3. Hvordan kan Brukerutvalget eventuelt få gjøre kjent saker som de jobber med, og som kunne 
være nyttige for ansatte å kjenne til - via Intranett? 
Brukerutvalget oppfordres til å invitere inn ny kommunikasjonsdirektør til neste møte for å 
diskutere hvordan aktuelle saker kan publiseres. 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 

Sak 37/19 Siden sist – tilbakemelding fra representasjon i råd og utvalg 
Trond Rane: 
HSØ – samling 8.5. 2019 for ledere i Brukerutvalg  
TELMA prosjekt 

 
Nina Mevold – sak 36/19 
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 
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Katrine Torjussen: 
Pasientsikkerhetskonferansen 2019 
Optimaliseringsprosjekt på HABU 
 
Tove Kristiansen 
Kvalitetsråd somatikk SSK 
Prosjekt Infusjonspoliklinikk 
 
Astrid Hopland Svendsen 
Pasientsikkerhetskonferansen 2019 
 
Borghild Spiten Mathisen 
Avdelingsledersamling SSHF 
Pasientsikkerhetskonferansen 2019 
MSK – medisinsk samhandlingsråd 
Fagråd psykisk helse og rus (samarbeid mellom SSHF og Kr. sand kommune) 

 
Elisabeth Stenberg 
Pasientsikkerhetskonferansen 2019 
 
Ingvard Østerhus 
Pasientsikkerhetskonferansen 2019 
Avdelingsledersamling SSHF 
 

Sak 38/19 Klinisk etikk komite SSHF (KEK)  
Overlege anestesi SSK Olav Søvik er ny leder i KEK fra 2019, og Lise Kristiansen vil fram til 
sommeren 2019 være brukerutvalgets representert i komiteen. Disse to var invitert til 
Brukerutvalget for å informere om hva Klinisk etikk komite er, hvordan komiteen jobber, hva slags 
saker de jobber med. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for gjennomgangen og det innblikk som ble gitt i hvordan klinisk etikk 
komite jobber med aktuelle saker i sykehuset. 

 

Sak 39/19 Nybygg Psykisk helse Kristiansand – status i byggeprosessen 
Kjell Yngvar Nilsen er klinikkens koordinator i byggeprosessen og orienterte Brukerutvalget om 
status i byggeprosessen, nøkkelinformasjon og rammebetingelser. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
SSHF sender nå ut eget nyhetsbrev som også går til Brukerutvalgets medlemmer, og sykehusets 
facebooksider vil bli benyttet til informasjonsvideoer framover. 
Brukerutvalget oppfordres til å gi innspill. Denne muligheten er åpen fram til byggestart ved 
nyttår.  
Borghild Spiten Mathisen er Brukerutvalgets representant i prosessen. Innspill kan sendes via 
henne, eller direkte til koordinator. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for orienteringen, og følger byggeprosessen framover med interesse. 
 
 

 


