
 

 

 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, Kurt Holm Pedersen 

Forfall: Signy Svendsen 

  
Referent:  Kirsten Lund Løkling  

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

Haarr, Brukerorganisasjonene Agder, Pasient- og Brukerombudet Agder 

 
Dato:  Mandag 16. mai 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

12/22 Godkjenning av innkalling/saksliste  
Godkjenning av protokoll fra møte 25.4. 2022 

 

 

13/22 Informasjon fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst  
Nyutnevnt medlem i Brukerutvalget i HSØ Dagfinn Haarr orienterte om aktuelle 
saker det jobbes med i HSØ. Haarr er kontaktperson mellom Brukerutvalget HSØ 
og Brukerutvalget SSHF. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Det ble en god dialog om aktuelle saker, og det var enighet om hvordan 
samarbeidet framover bør være. 
Dagfinn Haarr vil bli invitert til to faste møter i Brukerutvalget i SSHF pr. år for å 
orientere om aktuelle saker fra Brukerutvalget HSØ. I tillegg kan han gjerne ta 
kontakt i forbindelse med saker eller møte opp på brukerutvalgsmøtene. Alle 
møtene i Brukerutvalget SSHF er åpne. 

 

 

14/22 Tilfredshetsundersøkelse pasientrapporterte data 
Prosjektleder Geirmund Glendrange orienterte om spørreundersøkelse som skal 
igangsettes som pilot ved Avdeling for rehabilitering (AFR) på Kongsgård. 
Testversjon på SMS ble deretter sendt ut til Brukerutvalgets medlemmer for at de 
kunne gjennomgå spørsmålene og teste ut opplegget.  
Prosjektleder kom tilbake ved slutten av møte og fikk mange gode innspill om 
spørsmålene i undersøkelsen og tilbakemeldinger på brukervennligheten. 

 

 
 
 

15/22 Status nytt akuttbygg ved SSK 
Brukerkoordinator for nytt akuttbygg Kristin Frigstad Korsvik informerte 
Brukerutvalget om status i prosessen. Det arbeides etter «Alternativ 3» 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Innspill fra Brukerutvalget 

 Det bes om at prosjektet også har fokus på «Kvinne og barn» 

 Overasket over utvidelse av konseptfasen 

 Viktig å tenke framtid, at bygget skal holde i hht framskrivninger 2040 

 Vedr brukermedvirkning: 
Fra Brukerutvalget deltar Olav Gjertviksten i styringsgruppen, og Trond Rane i 
en funksjonsgruppe.  
Brukerutvalget etterlyser at det legges inn brukermedvirkning under de øvrige 
fasene i prosjektet. 
Prosjektkoordinator tilbakemelder at punkt om videre brukermedvirkning tas 
med tilbake til prosjektgruppen. 
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koordinator 
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Brukerkoordinator ønsker å komme oftere tilbake til Brukerutvalget for å 
orientere om utviklingen i arbeidet med det nye akuttbygget. 

 

16/22 Innspill fra Pasient- og brukerombudet v/Hanne Damsgaard 
Pasient- og brukerombudet orienterte Brukerutvalget om aktuelle saker: 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Pasient- og brukerombudet ber Brukerutvalgets medlemmer informere sine 
brukerorganisasjoner om pasienter og pårørende sine rettigheter ved alvorlige 
hendelser i hht pasient og brukerrettighetsloven § 3-2 og be dem ta kontakt med 
Pasient og brukerombudet dersom de har behov for bistand. 
 
Pasient- og brukerombudet ønsker å invitere brukerorganisasjonene til 
informasjonsmøte høsten 2022. 
 

 
 
 
 
 

17/22 Oppfølging av sak fra Blindeforbundet om synshemmede pasienter som blir 
innlagt på sykehus.  
Brukerutvalget har sendt henvendelse til fagråd sykepleie med ønske om at det 
opprettes kompetansekrav for sykepleiere og helsefagarbeidere knyttet til hva en 
bør huske på i møte med en blind/synshemmet pasient: 
Saken ble tatt opp i fagråd sykepleie 12. mai. – se vedlegg  
 
Det bes om at eventuelle innspill til svaret fra fagrådet sendes på e-post med kopi til 
alle, og at Astrid Hopland Svendsen formulerer en samlet tilbakemelding dersom 
Brukerutvalget mener saken bør følges opp ytterligere overfor fagrådet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Hopland 
Svendsen 

18/22 «Siden sist» - deltakelse i møter og utvalg  
Orientering om møter/utvalg som brukerutvalgets medlemmer har deltatt i. 
 
Grethe Bygland: 

 Funksjonsutredning Lister  
Se vedlegg - presentasjon fra allmøte 16.05.22 

 Medisinsk samhandlingsråd (MSR) 

Om status i arbeid ved overføring av pasienter til kommunen, epikrise, 
sluttnotater, overbelastning av vakttelefon, elektronisk innkalling til fastlegen 

 
Kurt Holm: 

 Prosjekt nevro utviklingsforstyrrelser  

Det vises til vedlagte referat fra behandling av saken i Foretaksledelsen 3.5.22 
 

 
 
 
 
 

 

 

Eventuelt 

 Evaluering av møte: 

o litt lite disiplinerte i forhold til tidsrammen, bør styres strammere 
o nyttige meningsutvekslinger 
o fin kombinasjon mellom informasjon og dialog 

 

 Ekstra styremøte 25.05.22 kl. 16 om økonomisk langtidsplan (ØLP) 

kan lytte til møte digitalt via https://vimeo.com/event/401555  
 

 Orientering om møte for leder/nestleder i brukerutvalg HSØ 11.5. 22 
Referat fra møte er sendt ut, deriblant høring om avvikling av fritt 
behandlingsvalg – Brukerutvalgene ble oppfordret til å lage høringsinnspill 
 

 Informasjon om Arendalsuka 2022, brosjyre, etc. 
Saken tas opp i neste møte, og Brukerutvalgets medlemmer oppfordres til å 
komme med innspill til brosjyretekst 
 

 
 
 
 

 
 

https://vimeo.com/event/401555

