
 

 

 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, Tove Irene Kristiansen, Astrid Hopland Svendsen, Olav 
Gjertviksten, Trond Rane, Eirunn Nesset Ellefsen, Grethe Bygland, Anita Nymo, 
Karen Carroza Kvasnes,  

Forfall: Kurt Holm Pedersen, Jan Erik Høitorp (vara) 
 
Fra SSHF Nina Mevold sak 47/22 

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 12. desember 2022 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

46/22 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra møte 7. november 2022 godkjent. 
 

 

47/22 Direktørens time v/Nina Mevold 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker som skal 
behandles i styremøte 15. 12. 2022: 

 Orientering ved administrerende direktør, saken har orientering om 

følgende: 
o Utredninger Utviklingsplan 2040 

To utredningsområder (spesialiserte sentre og arbeidsmiljø) har startet opp, 
og styret får utfyllende sak om utredningene i styremøte i februar. 

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

o Samling av radiologisk avdeling på tvers av SSK og SSF 
o Felles henvisningsmottak innen psykisk helsevern for voksne 
o Utredning organisering og kompetanse – spiseforstyrrelser 

Arbeidsgruppens anbefaling om tjenestens organisering og behov for 
kompetanseheving er overlevert og sendt på høring. 
Brukerutvalget fikk egen orientering om saken, og inviteres til å gi 
høringsinnspill. 

 Budsjett SSHF 2023 

 Klinikk for psykisk helse sine fremtidige tjenester i Listerregionen –
funksjonsutredning og videre utredning av fremtidig lokalisering 

 Virksomhetsrapport oktober 2022 

 Ny gjennomgang av pasienter ved SSF i forbindelse med sak om 
uønskede hendelser 

 Konsernrevisjon 2022 Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av 
helsetjenester 

 Forskning ved SSHF, inkludert Campus sør - desentralisert 
medisinutdanning  

 Samlokalisasjon nødmeldetjenestene – inngåelse av avtale 

 
Innspill i møte: 

 Vedr sak om uønskede hendelser, i forhold til forebygging - bør sykehuset ha 
undersøkelse hos pasienter i forbindelse med Samvalg - om pasienten har fått 
tilstrekkelig informasjon for å kunne ta reelle valg? 

 Styrke helsekommunikasjon; viktighet av konstruktiv informasjon understreket 

 Status for influensavaksinasjon blant helsepersonell ble etterlyst 

 Spørsmål om hvordan oppheving av fritt behandlingsvalg affiserer SSHF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Stordrange 
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 Vedrørende rapport om uønskede hendelser SSF som nå er offentlig –  
Brukerutvalget gledelig overasket over rapporten og nyanser som nå har 
kommet fram i media 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 
Brukerutvalget ønsker å ha et særlig fokus på oppfølging av de områdene hvor det 
jobbes med oppfølging av uønsket variasjon i kvalitet ved SSHF. 
 

48/22 Nytt fra Brukerutvalget i Helse Sør-Øst v/Dagfinn Haarr 
Dagfinn Haarr ble valgt inn i Brukerutvalget i Helse Sør-Øst i 2022, og er 
kontaktperson mellom Brukerutvalget HSØ og Brukerutvalget SSHF. 
Haarr ga et innblikk i strukturen i Brukerutvalget, og ga eksempler på aktuelle saker 
som det jobbes med.  
Som kontaktperson for Brukerutvalget ved SSHF følger Haarr godt med på hva som 
skjer lokalt og har tatt med lokale spørsmål fra Agder.  
Brukerutvalget i HSØ består av mange dyktige medlemmer, som ser langt utover 
egen organisasjon og som opplever at de blir hørt, sett og tatt på alvor. 
Brukerutvalget er involvert i forberedelsen av saker før styremøtene. De blir godt 
orientert om driften i HSØ og det overordnede bildet om ressurser og forbedringer 
som gjelder i hele helse-Norge. 
 

 
 
 

49/22 Hendelser hvor pasienter tar opp lyd/og eller bilde 
i samtale mellom pasient og behandler 
Personvernombud Rune Nesdal Jonassen orienterte kort om hvilke rettigheter 
pasienter og brukere har, og hvilket lovverk som gjelder. 
Han gikk deretter inn på hvilke hensyn som skal ivaretas i situasjoner hvor 
pasienter, pårørende og besøkende gjør eller ønsker å gjøre lydopptak, filming og 
fotografering i forbindelse med helsehjelp. 
 
Hovedprinsippet er at fotografering, filming og lydopptak ikke kan skje dersom 
forbudet er saklig begrunnet ut i pasientsikkerhet og ut i fra sykehusets drift.  
Sykehuset gjør dette fordi: 

 sikrer at alle pasienter og pårørende/besøkende trygt kan oppsøke sykehuset 
uten å risikere at andre pasienter, pårørende eller besøkende tar bilder, filmer 
eller gjør lydopptak av dem.  

 Fotografering, filming og lydopptak kan ikke skje dersom man forstyrres på en 
slik måte at det påvirker evnen til å utøve forsvarlig helsehjelp jf. 
helsepersonelloven § 4 og spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. 

Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Sykehuset vil henge opp informasjonsplakater på aktuelle steder på sykehuset.  
  
Brukerutvalget er opptatt av at det er viktig å beskytte ansatte slik at de får trygghet 
i arbeidet og kan få gjort jobben sin. Personvernombudet vil ta med seg innspillene i 
det videre arbeidet i nettverket av personvernombud i HSØ. 
 

 
 
 
 

50/22 At pasienter ikke møter opp på avtalte timer v/ Kristin T Landås, Enhet for 
virksomhetsdata 
Brukerutvalget er opptatt av hvor stort problem dette er for SSHF, om andre 
pasienter kan bli kalt inn, og om det er mulig for brukere å få gitt beskjed om 
endring av time. 
 
Følgende oversikt ble lagt fram for manglende oppmøte til poliklinisk time: 

 Status Ikke møtt til poliklinisk avtale 01.01. – 30.11. 2022: 8.553 
o Telefon og video konsultasjoner der Ikke møtt er registrert er ikke inkludert 

 Ledige polikliniske timer grunnet Ikke møtt lar seg vanskelig fylle på kort varsel 

 Flere av avdelingene med lang ventetid har samtidig mange Ikke møtt, men det 
gjelder ikke alle 
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 Det er ikke sett på sammenhengen i hvordan nedgang i Ikke møtt for eksempel 
ville påvirket ventetid til operasjon 

 Gjennom Helsenorge.no er det mulig å be om å få endret timeavtaler ved alle 
avdelinger. Det går da en melding til sekretær. Pt er det ikke mulig å «plukke» 
ny time selv 

 
Konklusjon: 
Brukerutvalget er opptatt av fordelingen mellom somatikk og psykisk helse, og at 
det må tas spesielle hensyn til pasienter innenfor psykisk helse. Utvalget er også 
opptatt av kronikere i forhold til andre pasienter. Ifølge Landås tar sykehuset hensyn 
til disse pasientgruppene, og til pasienter som blir syk samme dag og som gir 
beskjed.  
 

51/22 Innspill fra Pasient- og brukerombudet v/Hanne Damsgaard 
Pasient- og brukerombudet orienterte Brukerutvalget om aktuelle saker.  
Det vises til vedlagte presentasjon. 

 

 
 
 
 

52/22 Bruk av Frilufts sykehuset 
Brukerutvalgets representant Olav Gjertviksten refererte fra møte i brukergruppa for 
Frilufts sykehuset. Bygget har blitt lite brukt, og det etterlyses forslag til nye 
brukergrupper. 
Brukerutvalget mener at bygget kan egne seg godt som møteplass for likepersoner 
fra brukerorganisasjonene i møte med pasienter. 
Brukerutvalget oppfordrer Foretaksledelsen å lage en modell så Frilufts sykehuset 
kan brukes aktivt av brukerorganisasjonene. 
 

 
 
 
 
 
 
Signy Svendsen 

53/22 Siden sist: 
Brukerutvalgets medlemmer oppsummerte året 2022 ved å dele noen av 
erfaringene fra året som har gått, og si litt om forventninger til 2023. 
 
Kort oppsummert beskrives året 2022 som et spennende og lærerikt år, spesielt for 
de nye medlemmene. Alle uttrykker stor glede for igjen å kunne ha fysiske møter. 
Arbeidsbelastningene har vært noe ulikt fordelt, spesielt har leder og nestleder 
mange oppgaver da de i tillegg til de faste møtene og diverse utvalg, også møter på 
styremøter og styreseminarer. Mange store og krevende saker har vært behandlet, 
samt utredningsarbeid og høringsinnspill. 
Når det gjelder 2023, som blir siste funksjonsår for flere av medlemmene, vil det 
være viktig å rigge arbeidet best mulig med tanke på å trygge de som skal ta 
arbeidet videre i 2024.   

 
Oppfølging av sak 45/22 Brukerutvalget/klinikk-kontakter i Kvalitet og 
Pasientsikkerhetsutvalg (KPU) 
Brukerutvalgets flertall ønsker samme deltakelse i KPUene også neste år. I tillegg 
er det ønske om å få presentert rapport om trender og utvikling av avvikssaker på 
systemnivå. På den måten kan Brukerutvalget se på utviklingstrekk i foretaket 
over tid og gi sine innspill. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eventuelt 

 Evaluering av møte 

Varierte saker, veldig bra 
Litt dårlig tid på noen av sakene, f. eks sak om spiseforstyrrelse 

 Honorering 
Det vises til skriv fra HSØ vedrørende lik forståelse og praktisering 

 Årskalender 2023  
Gjennomgang av oppdatert møteplan 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


