
 

 

 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,  
Kurt Holm Pedersen, Jan Erik Høitorp 

Forfall: Karen Carroza Kvasnes  
Fra SSHF: Nina Mevold sak 11-22 

Signy Svendsen 
Referent:  Kirsten Lund Løkling  

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

Brukerorganisasjonene Agder, Pasient- og Brukerombudet Agder   
Dato:  Mandag 25. april 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

 Besøk og omvisning ved Sørlandet sykehus, Arendal 
Brukerutvalget hadde lagt første del av møte til SSA med følgende program: 
 

 Omvisning ved PCI-senteret v/overlege Sigve Karlsen 

 Møte med klinikkdirektør Geir Rørbakken 
Presentasjon følger vedlagt  

 Omvisning ved Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) 
v/avdelingssjef Elin Josephsen 
 

Brukerutvalget uttrykker et stor takk til klinikkledelsen ved SSA for opplegg og 
tilrettelegging av besøk. En stor takk rettes også til PCI-senteret og Barne- og 
ungdomsavdelingen som satt av tid til omvisning og dialog med Brukerutvalget. 
Brukerutvalget fikk møte stolte fagmiljøer som fokuserte sterkt på faglig utvikling og 
samarbeid på tvers. 
 

 

 Besøk og omvisning ved i4Helse i Grimstad 
i4Helse er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og 
brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og praksis. Sørlandet 
sykehus er en av samarbeidsaktørene. 
 
Daglig leder Inger Holen startet omvisningen med å presentere for Brukerutvalget et 
nytt konsept på visningsarenaen med nye og virkningsfulle innovasjoner til bruk i 
hjemmet. Målet er at brukere skal kunne leve gode liv ved hjelp av disse 
hjelpemidlene i sine egne hjem. 
 
Brukerutvalget fikk deretter en presentasjon av deler av virksomheten ved i4Helse. 
Det ble understreket hvor viktig brukere og brukernes organisasjoner er som 
støttespilleere og samarbeidspartnere i arbeidet med å utvikkle aktuelle prosjekter 
framover. Brukerutvalgets medlemmer ble oppfordret til å stille opp i 
forskningsprosjekter. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 

 

09/22  Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 Protokoll fra møte 21. 02. 2022 ble godkjent. 
 

 

10/22 Interne saker 
 

 Funksjonsutredning Lister 
Per Stordrange og Grethe Bygland deltar i arbeidsgruppe i forbindelse med 
oppstart av funksjonsutredningen av Klinikk for psykisk helse (KPH) sin 
virksomhet i Lister. Kort informasjon om prosjektet 
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Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

 Mandat for Brukerutvalgets deltakelse i klinikkenes «Kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalg» (KPU) 
Det er behov for en beskrivelse av mandat/oppgave til de fra Brukerutvalget 
som deltar i klinikkenes KPU. Problemstillingen har vært tatt opp i 
Brukerutvalget gjentatte ganger. 
Signy Svendsen følger opp saken i Foretaksledelsen 
 

 Tilbakemeldinger etter informasjonsmøte 31.3. 2022 i prosjekt «Bruk 
Brukeren» 
Det ble vist til brev fra Kreftforeningen etter møte, og spurt om hvordan 
Brukerutvalget skal forholde seg til dette. 
Olav Gjertviksten er Brukerutvalgets representant i prosjektet, og skal delta på 
prosjektmøte 27.04.2022. Han følger opp saken der og kommer med 
tilbakemelding til Brukerutvalget i neste møte. 
 

 
 
 
 
Signy Svendsen 

11/22 Direktørens time v/Nina Mevold 
Orientering ved administrerende direktør om saker som skal behandles i styremøte 
27.4. 2022 
 

 Mulige brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og 
avtaleverk 

 Arealleie  

 Spiseforstyrrelser 

 Corona-19 og konsekvenser for SSHF av situasjonen i Ukraina 

 Omdømmeundersøkelsen 2022 – liten tilbakegang for SSHF i 2021 
Vedlegg: Omdømmeundersøkelsen 

 Sikker lagring av personopplysninger 

 Årsberetning, årsregnskap og revisors beretning 2021  

 HMS-rapport 2021  

 Virksomhetsrapport februar og mars 2022  

 Oppdrag og bestilling 2022 med foretaksmøteprotokoll 

 Utviklingsplan 2040 – endelig vedtak  

 Salg av mindre eiendommer i Arendal og Kristiansand Beslutning 

 Oppgradering av elektriske anlegg, utbygging av nødstrøm 

 Ledelsens gjennomgang (LGG) – oppsummering 2021 og 2022 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 
Brukerutvalget merker seg spesielt saken om spiseforstyrrelser og oppfølgingen av 
denne, samt økning i ventelister sett i sammenheng med rekruttering av 
behandlingspersonell. Når det gjelder saken om omdømmeundersøkelsen, ønsker 
Brukerutvalget at saken følges opp i senere møte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 

 

 

Eventuelt 

 Evaluering av dagen: 

o hektisk, men veldig spennende og interessant dag 
o fint med besøk i Arendal og Grimstad på samme dag 
o viktig med tilstrekkelig antall pauser 
o tidsskjema ryker stadig, mer presise spørsmål og innlegg 

 
 

 
 
 
 

 
 


