
 

 

 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 20/00 

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 13. juni 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

19/22 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra møte 16.05. 2022 ble godkjent 
 

 

20/22 Direktørens time v/Nina Mevold 
Orientering ved administrerende direktør om følgende saker som skal behandles i 
styremøte 15. 6. 2022: 

 Rekrutteringsutforinger i SSHF, og tiltak 

 Redegjørelse etter endringer i Smertepoliklinikken 

 Rapportering fra IA- arbeidet 

 Nye retningslinjer for varslinger 

 Foretaksmøtet 06. 05. 2022 og 01,06. 2022 

 Ferieavvikling SSF – sommerstenging 3 uker øyeblikkelig hjelpkirurgi  

 Status oppreisningssaker 

 Orientering om bemannings- og rekrutteringssituasjonen i KPH (klinikk for 
psykisk helse) 

 Etablering Campus Sør – medisinutdanning på Agder 

 Virksomhetsrapport april og mai 2022 – beleggsprosent, sykefravær og 
omstillingstiltak 

 ForBedring 2022 – resultat av medarbeidertilfredshetsundersøkelsen 

 Konsernrevisjon – oppfølging av revisjon av uønskede hendelser, status tiltak 

 Resultat fra nasjonale kvalitetsregister og videre arbeid med disse 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 
Brukerutvalget merker seg spesielt de bemanningsutfordringer som er beskrevet, 
varsling av omfattende og krevende omstillingstiltak samt ventelistesituasjonen. 
Brukerutvalget vil følge nøye med på utviklingen utover høsten med tanke på at det 
sikres en god og forsvarlig pasientbehandling.  

 

 

21/22 Hva som rører seg vedrørende IKT prosjekter i HSØ og IKT Norge 
Rådgiver Øyvind Seland ved klinisk IKT orienterte om hva som rører seg av aktuelle 
IKT prosjekter overfor pasienter og pårørende. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Innspill: 

 Ber prosjektene ha fokus på universell utforming av skjema 

 Digital hjemme oppfølging – her vil det skje mye framover, viktig med fokus på 
å finne gode løsninger i samarbeidet mellom sykehuset og kommunene 

 Viktig å få ned tallet på «Digital utenforskap»  i samarbeid med pårørende 
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22/22 Orientering om prosjekt «Barn under radaren»  
Faglig rådgiver Vibeke Ulvær Vallesverd ved BarnsBeste orienterte kort om  
BarnsBeste, og om nye prosjekter som igangsettes.  
Prosjektet «Barn under radaren» ble etablert for flere år siden, og pilotprosjekt et 
«Barnemodulen» starter nå opp 1.7. 2022 som blant annet innebører utarbeidelse 
av en sjekklist for vurdering av bekymring for pasienters barn. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Brukerutvalget er representert i prosjektene ved BarnsBeste ved Anita Nymo og 
Karen Carroza Kvasnes. 
 
Det var stort engasjement fra Brukerutvalget og mange innspill i saken. 
Brukerutvalget har formulert en uttalelse om støtte og engasjement for dette viktige 
arbeidet, og vil sende vedlagte uttalelse til lokale media for publisering. 
Vedlegg: Uttalelse fra Brukerutvalget Sørlandet sykehus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anita Nymo 
Signy Svendsen 
 

23/22 Innspill fra Pasient- og brukerombudet v/Hanne Damsgaard 
Pasient- og brukerombudet orienterte Brukerutvalget om aktuelle saker: 
Saken utgår da Pasient- og brukerombudet meldte forfall til møte. 

 
 
 
 

24/22 Sak om Likepersontjenesten ved SSHF  
Brukerutvalget har mottatt et innspill i saken om likepersonstjenesten ved SSHF.  
Saken ble gjennomgått i møte og Brukerutvalget har følgende konklusjon: 

Under koronapandemien ble sykehuset av smittevernmessige årsaker i stor grad 
stengt for besøkende, herunder likepersoner. Det hadde Brukerutvalget stor 
forståelse for. Utvalget understreker viktigheten av at sykehuset etter 
gjenåpningen etter pandemien prioriterer å gjenåpne dørene for likepersoner.  
Brukerutvalget understreker betydningen likepersoner har for de ulike 
pasientgrupper, og mener SSHF også fremover må ha et godt likepersonarbeid. 
 

 

25/22 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 2022. 
Brukerutvalget avventer tilbakemelding fra fagrådet sykepleie om saken. 
 

 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 

26/22 «Siden sist» - deltakelse i møter og utvalg  
Per Stordrange 

 Helsefellesskap OSS 
Samarbeid mellom SSHF og kommunene 
Merk: viktige datoer: 
10.11 Helsekonferanse 
2.12. Helsepolitisk toppmøte 

 Funksjonsutredning Lister 

 Møte vedrørende retningslinjer for bruk av innleie av ledsager/følgepersonell 
 
Tove Kristiansen 

 Møte vedrørende tilfredshetsundersøkelse pasientrapporterte data 
Alle innspill fra Brukerutvalget ble tatt inn i piloten 

 Arbeidsgruppe AFR Kongsgård vedrørende avklaring av tilbud for pasienter 
med spesifikke muskel og skjelettlidelser. Det jobbes mot et likt tilbud for 
pasienter fra alle tre lokasjoner 

 
Astrid Hopland Svendsen 

 Møte i utvalg for Pasient og pårørende opplæring 

 Prosjekt Slagbehandling på Agder – viktig med helhetlig rehabilitering 

 Møte i Klinisk etikk-komite (KEK) 
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Trond Rane 

 Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg SSA - arbeidsutvalget 

 Nytt akuttbygg SSK 

 Akuttmottak SSA 

 Styringsgruppemøte KOM 

 FFO seminar på Kongsberg 
 
Olav Gjertviksten 

 Styringsgruppe for nytt akuttbygg SSK 

 Møte i Ungdomsrådet 

 FFO seminar på Kongsberg 
 
Grethe Bygland 

 Funksjonsutredning Lister 

 Omvisning nytt psykiatribygg Kristiansand 
 
Anita Nymo 

 Pakkeforløp kreft hjem – arbeidsmøte 
 
Karen Carroza Kvasnes 

 Barn under radaren 
 
Eirunn Nesset Ellefsen 

 MSK prosjekt avvikssaker 

 Prosjekt kjøkkendrift –viktig med størst mulig grad av fleksibilitet for pasientene 
 

 

 

Eventuelt 

 Evaluering av møte 
 

 Retningslinje for brosjyrer som legges ut ved SSHF–  
hvem har ansvar for oppdatering?  
Brukerutvalget ga sin støtte til vedlagte notat 

 

 Orientering om møte i HSØ 11.5. for leder/nestleder 
Utveksling av erfaringer med andre Brukerutvalg, litt ulik praksis, men mye er 
likt. Det ble også snakket om brukerutvalgenes kontakt og samarbeid med 
ungdomsrådene 

 

 Informasjon om Arendalsuka, brosjyre, etc.  
Forslag til brosjyre-tekst ble gjennomgått i møte 
Ungdomsrådet kontaktes for å gi sin tilslutning 
 
Brukerutvalget kan ha stand på Arendalsuka de dagene de selv ønsker, og flest 
mulig oppfordres til å melde seg 
 
Foreløpig har følgende meldt seg: 
Grethe onsdag 17.8. 
Olav onsdag 17.8. eller torsdag 18.8. 
Ber om tilbakemelding fra de øvrige innen 23.06. 2022 
 
Alle oppfordres til å benytte kollektivtransport t/r Arendal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signy Svendsen 
Kirsten Lund  
Løkling 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 

 
 


