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Forskning

2

Prosjektet handler om å beskrive 
og sikre spor i og rundt barnas 
munn.
Dette skjer i forbindelse med en 
politietterforskning eller i en 
straffesak der barn mistenkes å 
være utsatt for vold eller seksuelle 
overgrep.

Unni Mette Köpp, overlege, 
spesialist i barnemedisin og forsker 

ved Sørlandet sykehus, og leder 
forskningsprosjektet «Orchid» 

sammen med seniorforsker Ewa 
Hovden ved Tannhelsetjenestens 

kompetansesenter øst.



Forskning
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Gjennom HoloLens

kan vi samhandle og 

være interaktive under 

hele prosedyren

Slobodan Calic, SSA



Forskning
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Forskere forsøker å finne 
ut om svartsurbær kan 
hjelpe mot 
urinveisinfeksjon. 

Forskningsprosjektet er 
viktig, fordi det kan bidra 
til å redusere 
antibiotikabruken.

Pilotstudien gjennomføres som 
et samarbeid mellom Sørlandet 
sykehus Kristiansand, Sykehuset 
i Vestfold, Antibiotika-senteret 
for primærmedisin (ASP) 
Universitetet i Oslo, PlantChem
AS i Eiken, Konsmo legekontor, 
og Universitetet i Agder.



Forskning
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Det er mange som skader seg på sykkel, og vi vet dessverre 

altfor lite om ulykkesmekanismene, hvor alvorlige skadene er og 

ikke minst langtidskonsekvensene. Med dette arbeidet vi nå skal i 

gang med vil vi derfor be syklister om derfor å registrere 

eventuelle hendelser. Slik kan vi lære mer om de samlede 

konsekvensene av skader man får fra sykkelulykker.

Odd Mjåland, overlege og prosjektleder



Forskning
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Det har vært en stor forbedring. 

Nå blir langt flere satt på 

forebyggende medisin.

Jarle Jortveit, 

spesialist i hjertesykdommer, 

seksjonsoverlege og forsker Sørlandet 

sykehus Arendal



Innovasjon

7

Vi har redusert de 

manuelle rutinene med 

nesten 80 prosent.

Torkil Trygstad, leder for 
portør- og transportenheten
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Brukerutvalget om fastlegekrisen



Gave
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BUA SSA 50 år 
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BUA SSA inviterte Fvn

inn for å informere om 

cøliaki og barn, om 

behandling og råd.



BUA SSA 50 år
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Aftenposten Junior var 

på besøk.



BUA SSA 50 år

12

Agderposten på besøk



SPENN – Næringsforeningens magasin
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Innovasjon og 
samarbeid
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Ambulanse-
mesterskap
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Vinneren av Sørlandsmesterskapet for 
ambulansearbeidere får muligheten til å 
delta under norgesmesterskapet på 
Gardermoen i august.



SSHF på Regional pasientsikkerhetskonferanse HSØ
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Helseminister Kjerkol på besøk ved SSK og KPH
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