
 

 

 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, Olav Gjertviksten, Eirunn Nesset 
Ellefsen, Grethe Bygland, Anita Nymo, Jan Erik Høitorp 

Forfall: Kurt Holm Pedersen, Trond Rane, Karen Carroza Kvasnes, Tove Irene Kristiansen 
Fra SSHF Nina Mevold –sak39-22, 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 24. oktober 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

36/22 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra møte 3. 10. 2022 ble godkjent 

 

37/22 Erfaringsutveksling om brukeropplæring og om brukerrollen 
Om brukeropplæring/E-læringskurs HSØ 
Innspill: 

 Informativt kurs, gir god opplæring på systemnivå 

 Deler av kurset bør oppdateres med jevne mellomrom, noen mener kurset 
inneholder for mange videoer 

 Kurset er universelt utformet og fungerer bra 

 Noen etterlyser fysisk brukeropplæring, gir mulighet for erfaringsutveksling 
 
Om erfaringer fra brukerutvalgets medlemmer 
Innspill: 

 Bør informeres mer om hvor sentralt BU er og de muligheter man får for 
påvirkning og for involvering i helseforetakets virksomhet 

 Arbeidsmengde/oppgaver bør presiseres nøye ved rekruttering av nye 

 Tidkrevende med deltakelse i prosjekter/utvalg – var ikke forberedt på så 
mange oppdrag i tillegg til møtene i BU 

 Viktig at forespørsler om deltakelse i prosjekter/utvalg beskriver oppdragets 
innhold, omfang og forventet møtevirksomhet 

 Viktig å ha en «mentor»/sparringspartner, spesielt når man deltar i store og 
krevende prosjekter/utvalg 

 Mange oppdrag i perioder, vil kunne være utfordrende å kombinere med jobb, 

bør eventuelt ha flere å fordele oppgaver på.  
Kan man avtale å bruke medlemmer som går ut av BU til enkelte oppdrag - 

registrere dem i en «erfaringsbank», og/eller trekke inn medlemmer fra 
brukerorganisasjonene? 

 Bør BU utvide fra en til to vara-representanter? 

 Evaluering av tidsbruk/ressursbruk i krevende utvalg kan være nødvendig for å 
se om BU bruker ressursene rett.  Sak om medvirkning i Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalg (KPU) kommer opp i november møte. 

 

38/22 Forberedelse til dialogkonferansen med brukerorganisasjonene 
Gjennomgang av innleggene til dialogkonferansen.  

 

39/22 Direktørens time  
Adm. direktør Nina Mevold og fagdirektør Susanne Hernes informerte om følgende 
saker: 
1. Økonomisk situasjon og rekrutteringsutfordringer 
2. Utviklingsplan 2040 – utredninger og tiltak 
3. Tilbud til voksne pasienter med spiseforstyrrelser ved post C, SSA 
4. Sykehuset i Flekkefjord og akutt kirurgi 

 
Det vises til vedlagte presentasjon. 

 
 
 
 
 
 

 


