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På Sørlandet sykehus HF (SSHF) 
har vi fått en unik mulighet. Her har 
ledelsen tatt initiativ til å igangsette 
et virksomhetsprogram «KOM-
Kvalitet og modernisering – for et 
bærekraftig sykehus». Målet er å 
bidra til bedre pasienttilfredshet, 
bedre behandlingsresultater, mer 
effektiv ressursbruk og økt 
arbeidsglede.

Vi, en gruppe sammensatt av ulike 
brukerrepresentanter, har fått i 
oppdraget å samordne 
brukermedvirkningen og det 
frivillige arbeidet på SSHF. Nå kan 
vi spille direkte inn til 
sykehusledelsen hva vi mener de 
bør videreutvikle og styrke, og 
hvilke grep de bør ta for å sette 
erfaringskunnskapen i system.

Vi vet at vi kan bidra til å finne gode 
løsninger og nye veier, men vi er 
avhengig av at noen låser opp 
døren og gir oss plass ved bordet, 
der hvor beslutningene blir tatt.

Bruk Brukeren
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Etter styrets vedtak om UiO Campus sør –
rekrutteringen har startet 
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Barn under radaren
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Mini-Risk Mini-Risk er et lavterskeltilbud som skal øke kompetansen hos skoleansatte om angst.
Langversjonen, Risk, er en metode for spesialisthelsetjenesten, mens kortversjonen, 
Mini-Risk, brukes i skolene.

Kristiansand, Vennesla, Egersund, Flekkefjord, Lyngdal og Farsund tilbyr i dag Mini-Risk.



Terapi
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Jeg tegnet for å få utløp for 
frustrasjon. For å få ordne 
tankene mine, og beskrive 
følelsene mine. Bildene forteller 
det så mye bedre enn det jeg 
klarer å forklare selv.

Ralf Corneliussen åpner utstilling 
under Arendalsuka
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Brukerutvalget synlige i spaltene
Brukerutvalget har vært deltakende i prosjektet «Barn under radaren» og vi følger det nøye og med interesse. 
Barn og unge er grupper som vi mener det er ekstra viktig å ha fokus på i helseforetaket.



Arendalsuka
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