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Tilstede: Elin Lien 

Tove Irene Kristiansen 
Katrine Torjussen  

 Ingvard Østerhus      
Trond Rane 
Astrid Hopland Svendsen 
Elisabeth Stenberg 
 

  
Fra SSH   

  
 
Forfall:    
 
Kopi til:   
 

Sak 61/19  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 62/19 Godkjenning av protokoll fra møte 28. 10. 2019 
 
Vedtak: 
Godkjent 

Sak 63/19 Direktørens time: v/organisasjonsdirektør Nina Føreland 
Orientering om aktuelle styresaker: 

 Orientering ved administrerende direktør: 

o Ny organisering og restart av smertepoliklinikk ved SSHF 

o Status SSHF – mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og 
avtaleverk 

 
Økonomisjef Annlaug Øygarden Brekke orienterte kort om: 

 Virksomhetsrapport SSHF – oktober 2019 

 Status masterplan  

 Analyse - team og klinikkenes tiltakspakker 

 Budsjettprosessen 2020 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering.  Brukerutvalget følger med på de tiltak og 
prosjekter som er igangsatt for de ulike klinikkene og stabene, med sikte på at pasientene får god 
behandling og at ressursene brukes til beste for pasientene.  
 

Sak 64/19 Barn som pårørende  
v/Siren Wetrhus Knutsen – foretakskoordinator for «Barn som pårørende» 
 
1. «Klagesak» som ble referert i Brukerutvalget 16.19. 2019 

om hvordan barn blir ivaretatt når foreldre har alvorlig sykdom. 
Det ble orientert om prosedyrer og rutiner, roller og ansvar i SSHF for pasienter som har barn 
eller søsken under 18 år. 

2. Status i forhold til ordning med barneansvarlig på hver avdeling. 
 
Det vises til vedlagte presentasjon. 

Nina Føreland, Organisasjonsdirektør 
Helena Frustøl, trainee i Organisasjonsavdelingen 
Kirsten Lund Løkling, koordinator/sekretær i Brukerutvalget 
 
Per S Stordrange, Borghild Spiten Mathisen  
 
Styret SSHF v/Kåre Smith Heggland, Foretaksledelsen SSHF, 
HSØ v/Ida-Anette Kalrud, Brukerorganisasjonene Agder, 
Pasient- og brukerombudet i Agder 
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Vedtak: 
Brukerutvalget takker for presentasjonen, og tar redegjørelsen til orientering. Brukerutvalget 
ønsker å understreke at dette er et viktig arbeide som vil bli fulgt med oppmerksomhet videre. 

 

Sak 65/19 Pasient- og Brukerombudet v/seniorrådgiver Karin Helle Pettersen 
Orientering om årsmeldingen fra 2018 – oppdaterte tall fra 2019 og saker som Pasient- og 
brukerombudet har hatt fokus på i inneværende år. Det ble understreket ombudets arbeid for å 
ivareta pasientens, brukernes og pårørendes behov, interesser og rettssikkerhet. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget takker for presentasjonen og tar redegjørelsen til orientering.  

Sak 66/19 Evaluering av klinikkstruktur SSHF  
v/organisasjonsdirektør Nina Føreland og trainee Helens Frustøl 
Endelig rapport fra Deloitte etter evaluering av klinikkstrukturen ved SSHF ble lagt fram. 
Hovedfunn i rapporten peker på kulturutfordringer, lederutfordringer og strukturelle utfordringer. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. Brukerutvalget ga viktige innspill som vil bli tatt 
med i det videre arbeidet for oppfølging av saken. 

Sak 67/19 Lederutvikling ved SSHF - revidering av struktur og innhold  
v/organisasjonsdirektør Nina Føreland og trainee Helens Frustøl 
Orientering om det arbeidet som pågår med å tilpasse lederutvikling og lederopplæring til de 
utfordringene som sykehuset står overfor. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering  
Innspill fra diskusjon om saken tas med inn i arbeidet med utvikling av nåværende lederplattform. 

Sak 68/19 Nytt Brukerutvalg for 2020 – 2022 v/organisasjonsdirektør Nina Føreland 
Gjennomgang av saksfremstillingen til styret om vurderinger og begrunnelser for innstilling av 
kandidater til nytt brukerutvalg. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering. Brukerutvalget støtter de vurderinger som er gjort i 
forhold til å styrke brukerkompetansen innen rus, mental helse og minoritetsbakgrunn. Det nye 
brukerutvalget vil dermed få en sammensetning med bred erfaring som pasient og pårørende, 
representere små og store organisasjoner, eldre og etniske minoriteter.   

Sak 69/19 Evaluering av brukerutvalget for perioden 2018 – 2019  
v/organisasjonsdirektør Nina Føreland 
 
Evalueringsskjema for inneværende periode ble gjennomgått i møte. Tilbakemeldingene vil bli 
sammenstillet, og brukt i det videre arbeide. 

 Eventuelt: 

 Sak vedrørende plassering av brosjyrer ved inngangsparti SSK etter oppussing 
Brukerutvalget ønsker at papirbrosjyrer fra organisasjonene skal være tilgjengelige. 
Organisasjonene har ansvar for oppdatering av materiell. 
 

 Brukerutvalgets representasjon i store krevende utvalg/prosjekter 
I store krevende utvalg ønsker brukerutvalgets medlemmer mulighet for å stille med to 
representanter. Organisasjonsdirektøren vil vurdere dette. Medlemmene oppfordres til å dra 
nytte av hverandres kompetanse og erfaring. 
 

 Brukeropplæring modul 2 – 20. og 21. januar 2020 

Nytt Brukerutvalg vil bli innkalt til brukeropplæring sammen med Ungdomsrådet og øvrige 
brukerrepresentanter fra SSHF –  program vedlegges. 

 
 

 


