
 

 

 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, Jan Erik Høitorp  

Forfall: Kurt Holm Pedersen 
Fra SSHF Nina Mevold sak 28/22 

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 29. august 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

27/22 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra møte 13. 6. 2022 ble godkjent 
 

 

28/22 Direktørens time v/Nina Mevold 
Orientering ved administrerende direktør om følgende saker som skal behandles i 
styremøte 31. 08. 2022: 
 

 Helse Sør-Øst har ferdigstilt høringsversjon av regional utviklingsplan 
2040. Høring - regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF (helse-
sorost.no) 
Brukerutvalget oppfordres til å lage eget høringsinnspill til HSØ. 
SSHF sitt høringssvar skal behandles på neste styremøte 

 

 SSHF gjennomførte ferieavvikling i uke 26-33 og alle medarbeidere som 
ønsket det har avviklet 3 eller 4 ukers ferie. 
Det vil bli gjennomført evalueringer for å sikre et godt grunnlag til neste år 
 

 Utfordringer ved drift av generell kirurgi ved SSF fra uke 34 
Saken vil bli redegjort for muntlig i styremøte. Stenging av generell kirurgi 
forlenges med 3 uker, hele høsten vil bli vurdert, mandat utarbeides og en 
arbeidsgruppe nedsettes bestående av fagfolk, tillitsvalgte og verneombud 

 

 Virksomhetsrapport juni og juli 2022  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 
Brukerutvalget er opptatt av om stor arbeidsbelastning gjennom sommeren har fått 
konsekvenser for pasientbehandling og pasientforløp. Brukerutvalget vil følge 
utviklingen, og merker seg at det skal gjennomføres evaluering og tidlig igangsetting 
av planleggingsarbeid for neste sommer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 

29/22 Orientering om klinisk etikkomite (KEK) ved SSHF og saker det jobbes med 
Leder av klinisk etikkomite overlege Olav Søvik orienterte om klinisk etikkomite ved 
sykehuset, og ga et innblikk i saker som komiteen jobber med. 
Det vises til vedlagte presentasjon 
 
Brukerutvalget er representert i klinisk etikkomite ved Astrid Hopland Svendsen. 
Etter denne perioden må det rekrutteres inn ett nytt medlem. Brukerutvalget fikk en 
fin orientering om hva som forventes av komiteens medlemmer. 
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30/22 Brukerkontorene ved SSHF 
Kommunikasjonsdirektør Signy Svendsen orienterte om status ved Brukerkontorene  
 
Alt informasjonsmateriell ble ryddet og kastet av smittevernhensyn ved 
nedstengning av kontorene. Etter at aktiviteten nå har startet opp igjen, ønsker 
sykehuset mer kontroll med rutinene for å legge ut materiell. Utfordringen er å sikre 
kvaliteten og relevansen i det som legges ut. Det er laget et notat som er oversendt 
Brukerutvalget.  
 
Det jobbes nå med å lage en retningslinje. 
Brukerutvalget ga mange nyttige innspill til arbeidet som følges opp av 
kommunikasjonsdirektøren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signy Svendsen 
 

31/22 Orientering om status for prosjekt BrukBrukeren 
Kim Fangen fra prosjektgruppen ga en kort oppdatering om status for prosjektet 
som nå er over i gjennomføringsfasen. Fem moduler piloteres fram mot desember 
2023 for å innhente erfaringer. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
Innspill: 

 Organisasjonene ønsker å bidra, har lang erfaring med likepersoner 

 Ikke alle organisasjoner opplever at de har blitt spurt 

 Mange pasienter er ikke knyttet til en pasientorganisasjon  

 Brukerstemmen skal være det grunnleggende  

 Prosjektet ønsker dialog og innspill for å kunne justere underveis – for 
sammen å finne den beste løsningen 

 Brukerutvalget vil bli orientert underveis 
 

 

32/22 Innspill fra Pasient- og brukerombudet v/Hanne Damsgaard 
Pasient- og brukerombudet orienterte Brukerutvalget om aktuelle saker. 
Det vises til vedlagte presentasjon 
 

 
 
 
 

33/22 «Siden sist» - deltakelse i møter og utvalg  
Brukerutvalgets medlemmer la fram erfaringer og spesielle utfordringer fra møter i 
prosjekter og utvalg. Det ble understreket viktigheten av å kunne ha en arena for å 
dele erfaringer, diskutere saker og støtte hverandre for å kunne gjøre en best mulig 
jobb i rollen som brukerrepresentant. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Eventuelt 

 Evaluering av møte 
o Bra med saker som gir rom for dialog 
o Ønsker mer tid på hver sak – i forkant/etterkant 
o Får ikke nok tid til å drøfte hva Brukerutvalget skal mene i saker 

 

 Erfaringer fra Arendals-uka 

o ønsker egen «roll-up» for Brukerutvalget 
o ønsker t-skjorte med Brukerutvalget trykket på 
o fint å kunne være til stede alle dagene 
o har nådd ut til mange med info om Brukerutvalget  

 

 Kort om planer for høsten 

 Møte 26. september – undersøker mulighet for besøk ved SSF 

 Møte 24. oktober – møte i Brukerutvalget og dialogkonferanse med 
brukerorganisasjonene 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Signy Svendsen 
Signy Svendsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


