
 

 

 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, Trond Rane, Eirunn 
Nesset Ellefsen, Grethe Bygland, Anita Nymo, Karen Carroza Kvasnes, Pedersen, 
Jan Erik Høitorp  

Forfall: Tove Irene Kristiansen, Kurt Holm 
Fra SSHF Nina Mevold sak 41/22 

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 7.november 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

40/22 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra møte 24.10. 2022 ble godkjent 
 

 

41/22 Direktørens time v/Nina Mevold 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker som skal 
behandles i styremøte 9.11. 2022: 

 Midlertidig driftsmodell for generell kirurgi SSF inkl. midlertidig stenging 
av traume og ø-hjelp kirurgi  

 Spesialisert enhet C, PSA Arendal – status 

 Avtalespesialister – revisjon av samarbeidsavtaler med SSHF 

 Organiseringen av slag - arbeid for strømlinjeforming av tilbudet til pasienter 
på Agder som får hjerneslag 

 SSHFs innspill vedrørende ev. deling av Kristiansand kommune  

 Akuttbygg – valg av konsept – alternativ 3B vurderes som det beste 

alternativet samlet sett, beste modell også for drift og fleksibilitet 

 Virksomhetsrapport – og statsbudsjett 
 
Innspill i møte: 

 Omfattende arbeid nedlagt i forbindelse med midlertidig stengning SSF. 
Midlertidig modell for drift er på plass, sikret en best mulig løsning 

 Vedrørende spesialisert enhet C: 
Brukerutvalget er opptatt av endringene ved denne enheten, og at kvalifisert 
personell følger med midlertidig løsning ved flytting av senger til DPS Østre 
Agder 

 Vedr slagprosjekt: om innsparinger kan få innflytelse på dette prosjektet i 
forhold til nye stillinger i prosjektet 

 Akuttbygg: Brukerutvalget tilfreds med modell som er valgt og som vil gi gode 
muligheter for fleksible løsninger 

 Bekymring knyttet til store økonomiske utfordringer, stramt budsjett og 
fristbrudd/ventelisteproblematikk 

Det ble i tillegg orientert om følgende sak 

 Utredningsarbeid i forhold til arbeidsdeling mellom lokasjonene igangsatt. 
Politikere invitert inn med sikte på å forankre viktige diskusjoner. Viktig at 
slike prosesser er transparente for å sikre gode resultater. 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 
Brukerutvalget har vært spesielt opptatt av endringer i tilbudet til pasienter med 
spiseforstyrrelser, og vil følge det videre arbeidet med utforming av en permanent 
løsning for denne pasientgruppen. 
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42/22 Status – nytt akuttbygg SSAK v/prosjektkoordinator Kristin F. Korsvik og 
orientering om organisasjonsutviklingsprosess v/prosjektleder Anna 
Reisvaag Lindland 
Gjennomgang av prosessen for å komme fram til valg av konsept alternativ 3B som 
skal legges fram styre i SSHF 24.10.2022 og styret i HSØ i desember 2022.  
Det ble i tillegg orientert om organisasjonsutviklingsprosessen som skal gå parallelt.  
Målet med OU-prosessen er at bygget er tilpasset og utformet for å sikre god 
pasientflyt, effektive pasientforløp, gode arbeidsprosesser, og riktig bruk av 
teknologi, slik at bygget fungerer for pasienter, pårørende, medarbeidere og 
virksomheten i SSHF for øvrig. 
Det vises til vedlagte presentasjoner. 
 
Brukerutvalget understreker viktigheten av at pasienten blir satt i fokus i 
planleggingsarbeidet.  
Brukerutvalget vil bli holdt orientert om status i den videre prosessen. 
 

 
 
 

43/22 Prosjekt teleSÅR 
Prosjektleder og sårsykepleier Anne May Moldestad Solås informerte om  
KOM-prosjektet teleSÅR – en felles tjenestemodell for Digital sårbehandling. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Prosjektleder ønsket at Brukerutvalget skal vurdere tjenesten, gi tilbakemelding og 
råd i forhold til pasient og pårørende. 
 
Brukerutvalget mener dette er et spennende og fremtidsrettet arbeid. Det vil bli 
sendt en egen tilbakemelding til prosjektleder med innspill fra Brukerutvalget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidsutvalget 
 
 

44/22 Innspill fra Pasient- og brukerombudet v/Hanne Damsgaard 
Pasient- og brukerombudet orienterte Brukerutvalget om aktuelle saker.  
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 

 
 
 
 

45/22 Brukerutvalget i Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (KPU) v/Signy Svendsen 
Brukerutvalgets medlemmer har i en del år hatt plass i de klinikkvise KPUene.  
Det har vært uklarhet om forventninger, rolle og funksjon samt ulik praksis med 
hensyn til i hvilken form og omfang medlemmene har fått informasjonen før møtene. 
Brukerutvalget ønsket en diskusjon om det å delta i KPU er riktig bruk av tid. Det er 
ingen føringer som sier at Brukerutvalget skal delta i KPUene. 
 
Det ble lagt fram følgende alternativ til vurdering: 
Dersom Brukerutvalget ønsker å bruke tiden på andre områder, men likevel vil følge 
med i uønskede hendelser, kunne dette gjøres på andre måter. 
Eks: Invitere inn fagdirektør/kvalitetssjef hvert halvår til møte i Brukerutvalget for 
gjennomgang av trender, resultater og tiltak på et overordnet nivå - gjerne på 
bakgrunn av innmeldte saker fra KPUene,. 
Da ville Brukerutvalget i større grad få innblikk i «hvor skoen trykker» i hele SSHF 
og kunne fulgt opp mer målrettet. 
 
Det framkom mange gode innspill i diskusjonen. Brukerutvalget vil jobbe mer med 
spørsmålet og innhente innspill fra andre brukerutvalg før det konkluderes i saken. 
 

 

46/22 Analyserapport fra prosjekt «Skrøpelige eldre og personer med kompleks 
multimorbiditet» 
Kort informasjon fra fagdirektør Susanne Hernes om arbeidet fra en faggruppe fra 
Helsefellesskapet Agder. Første del av arbeidet er ferdigstilt i prosjektrapport som 
vedlegges. 
Oppdraget videreføres ved å utforme skisse til videre prosjekter etter innspill fra 
ulike aktører. 
Ny analyserapport vil  foreligge innen ett par uker og vil bli oversendt til 
Brukerutvalget. 
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47/22 Siden sist: 

 Tilbakemelding fra deltakere på HSØ konferansen for brukerutvalg på 
Gardermoen 15. og 16. 10. 2022 v/Karen Carroza Kvasnes 
o Spennende å treffe andre brukermedvirkere og utveksle erfaringer 
o Informasjon fra regionalt Brukerutvalg i HSØ 
o Forslag om egne møter kun for brukerutvalges medlemmer 
o Etterlyser felles møte med eget Ungdomsråd 
 

 Tilbakemelding fra HSØ-samling for leder/nestleder 26. 10. 2022 v/Per 
Stordrange 
Følgende saker ble drøftet: 

1. Psykisk helsevern i regionen 
2. Opptak fra pasient via mobil – om andre BU har erfaring med dette 

SSHF er kjent med problemstillingen og vurderer å henge opp plakater 
3. Hvordan brukerutvalgene fordeler sine oppgaver  
4. Unødvendig ventetid - på grunn av pasienter som ikke møter til time 
 

 Evaluering av Dialogkonferansen med brukerorganisasjonene 24.10. 2022 
Det har kommet reaksjoner og tilbakemeldinger etter årets dialogkonferanse. 
Brukerutvalget ønsker å gi en samlet tilbakemelding til arrangør. 
Astrid Hopland Svendsen og Anita Nymo lager utkast som sendes på høring  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Hopland 
Svendsen og 
Anita Nymo 
 

 

 

Eventuelt 

 Evaluering av møte 
Fint møte med god tid til å snakke sammen 
 

 Årskalender 2023  
Oppsatt møte 10.4. (2. påskedag) må endres 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


