
 

 

 BRUKERUTVALGET 
  

 

Protokoll  

Postadresse 
Sørlandet sykehus HF 

Besøksadresse 
Eg 

Telefon 
+47 38 07 44 00 

Administrasjonsadresse 
Sørlandet sykehus HF 

Foretaksregisteret 
NO 983 975 240 MVA 

Fagavdelingen 4615 Kristiansand Telefaks 
  

Postboks 416 
4604 Kristiansand 

Hjemmeside  
www.sshf.no Postboks 416   

4604 Kristiansand   Bankkonto Telefon e-post 
  1503.27.07405 03738 postmottak@sshf.no 

 

Til stede  Per Stordrange, Astrid Hopland Svendsen, Tove Irene Kristiansen, Olav 
Gjertviksten, Trond Rane, Eirunn Nesset Ellefsen, Grethe Bygland, Anita Nymo, 
Karen Carroza Kvasnes 

Forfall: Kurt Holm Pedersen 
Fra SSHF: Nina Mevold sak 03-22 

Nina Føreland 
Referent:  Kirsten Lund Løkling  

   
Kopi: Styret, Foretaksledelsen, HSØ v/Ida-Anette Kalrud,  

Brukerorganisasjonene Agder, Pasient- og Brukerombudet Agder   
Dato:  Mandag 21. februar 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

02/22  Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 Protokoll fra møte 22.11. 2021 ble godkjent 

 Årsmelding Brukerutvalget 2021 ble godkjent 
 

 

03/22 Direktørens time v/Nina Mevold 
Orientering ved administrerende direktør om følgende saker som skal behandles i 
styremøte 23. februar 2022 
 

 Lister KPH – utredning av organisering av klinikkens tjenester i 
Listerregionen 

 Revisjon av instruks for styret og administrerende direktør ved SSHF  

 Orientering av prosess UiO Campus Sør  

 Orientering om ledelse og læring etter uønskede hendelser   

 Melding til Datatilsynet om avvik   

 Covid-19  

 Årlig melding 2022 

 Virksomhetsrapport des 2021 og jan 2022 

 Plan for investeringer 2022-2025 

 Anskaffelse av operasjonsrobot SSK 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 
Brukerutvalget merker seg spesielt de tiltak som er igangsatt med omdisponering av 
personell for å sikre en god og forsvarlig pasientbehandling og for å utnytte 
ressursene best mulig på tvers. 

 

 

04/22 Brukermedvirker sin rolle i Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) 
Kvalitetssjef Else Kristin Reitan og rådgiver Lene Uleberg Nerhus i Medisinsk 
serviceklinikk orienterte om bakgrunn, rolle og oppgaver i kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalgene på sykehuset. Det ble deretter drøftet hvilken rolle 
brukerutvalgets representanter har i utvalgene, og hvordan tilrettelegge bedre for 
saksforberedelser.  
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Konklusjon: 
Brukerutvalgets medlemmer som deltar i klinikkenes KPU oppfordres til å avklare 
med leder og sekretær i den enkelte klinikk hvilke forventninger som er knyttet til 
deres rolle og oppgaver. 
Når det gjelder praktisk tilrettelegging for saksforberedelser, vil det bli avklart med 
organisasjonsdirektør om representantene kan få digitale tilganger og sykehus PC 
til disposisjon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N Føreland 
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05/22 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter – hvorfor/hvordan?  
Spesialrådgiver Wenche Tangene ved Forskningsenheten orienterte om Plan for 
forskning og forskningsdrevet innovasjon ved SSHF, ulike former for medvirkning 
og betydningen av brukermedvirkning. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Fra Brukerutvalget ble Anita Nymo valgt som fast medlem til Forskningsutvalget, og 
Karen Carroza Kvasnes som varamedlem. 
 

 
 
 

06/22 Innspill fra Pasient- og brukerombudet v/Hanne Damsgaard 
Pasient- og brukerombudet orienterte Brukerutvalget om ombudets oppgaver og om 
aktuelle problemstillinger. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 

 
 
 
 
 

07/22 Utviklingsplan 2040 – høring 
Gjennomgang av høringsinnspill fra Brukerutvalget. 
Brukerutvalget vil oversende sitt høringsinnspill innen fristen 15. mars 2022. 
Endelig versjon av Brukerutvalgets høringssvar vedlegges. 
 

 

08/22 Orienteringssaker: 
1. Møteplan 2022 
 
2. «Siden sist» - deltakelse i møter og utvalg  

Orientering om møter/utvalg som brukerutvalgets medlemmer har deltatt i. 
o Funksjonsutredning Lister KPH - Per Stordrange og Grethe Bygland 
o  Samhandlingsprosjekt Innleie av ledsager/følge – Per Stordrange 

 
3. Gjennomgang av skjema:  

Deltakelse i prosjekter og utvalg – fordeling av oppgaver 
 

 
 
 
 
 

 

 

Eventuelt 

 Evaluering av møte: 
 

 Mulig avvikling av brukerkontorene ved SSHF 

Prosjektleder Grete Dagsvik ønsket en dialog med Brukerutvalget for innspill til 
videre saksforberedelser 
 

 Prosjekt ved Avdeling for rus og avhengighet (ARA): 

Organisering av PUT og Allmennteam i ARA sine poliklinikker i Agder 
Mandat og invitasjon oversendes Olav Gjertviksten 
 

 
 
 
 

 
 


