
 

 

 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, Eirunn Nesset Ellefsen, Grethe Bygland, Karen Carroza Kvasnes, Jan 
Erik Høitorp 

Forfall: Kurt Holm Pedersen, Trond Rane, Anita Nymo 
Fra SSHF Nina Mevold. Signy Svendsen, Kirsten Lund Løkling - referent 

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

Haarr, Brukerorganisasjonene Agder, Pasient- og Brukerombudet Agder 

 
Dato:  Mandag 3. oktober 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

34/22 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra møte 29. 8. 2022 ble godkjent 
 

 

35/22 Direktørens time v/Nina Mevold 
Orientering ved administrerende direktør om følgende saker som skal behandles i 
styremøte 06.10. 2022: 

 Stengning av øyeblikkelig hjelp, generell kirurgi og traumemottak SSF 
 

 Virksomhetsrapport for august med tertialrapportering   
Sparetiltak – «hverdagsøkonomi» 
Fra 1. oktober til 1. mars gjennomfører SSHF et tidsavgrenset kostnadskutt der 
alles innsats vil hjelpe. Vi jobber med økonomi på flere områder: Klinikkene og 
stabene jobber med sine tiltak, og i høst starter vi med utredningene (som 
spesialiserte sentre) som vil kunne gi god kvalitet og større økonomiske 
gevinster. Kvalitet og pasientsikkerhet skal opprettholdes. 

 
 Orientering v/ administrerende direktør 

o Sommerferien 2022 og forberedelser sommeren 2023 
o Rapportering på uønskede hendelser i Ortopedisk avd. SSK og 

Kirurgisk avdeling SSF 
o Status plan for utdanne, rekruttere, utvikle og beholde 
o Funksjonsutredning KPHs fremtidig virksomhet i Listerregionen 
o Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser PSA,SSA 

 
Innspill i møte: 

 Det ble stilt spørsmål om pasienter som ikke møter opp til time, og hvordan 
dette håndteres fra sykehuset.  
Kommunikasjonsdirektøren sier at det har vært tilsvarende kampanje tidligere, 
og er et tema det jobbes videre med, og som del av tiltak som kan settes i verk. 
Tall etterspørres fra økonomidirektøren.  

 Det ble stilt spørsmål ved sårbarheten for ambulansene i SSF. Brukerutvalget 
deltar i arbeid med risikovurderinger av øyeblikkelig hjelp - tilbudet 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 
Brukerutvalget er spesielt opptatt av saken om endring i tilbud til pasienter med 
spiseforstyrrelser PSA, SSA og at det jobbes med en god prosess inn mot denne 
sårbare brukergruppen. Brukerutvalget er videre opptatt av at under plan for 
utdanne, rekruttere, utvikle og beholde ansatte, legges det godt til rette for å ivareta 
de ansatte på best mulig måte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S Svendsen 
 
P Stordrange 

 
 


