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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, Trond Rane, 
Olav Gjertviksten, Eirunn Nesset Ellefsen, Grethe Bygland, Karen Carroza Kvasnes 

Forfall: Anita Nymo, Kurt Holm Pedersen 
Fra SSHF Nina Mevold sak 01/23 

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 16. januar 2023 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

01/23 Gjennomgang av styresaker i forbindelse med ekstra styremøte 19.1. 2023 
 v/ administrerende direktør Nina Mevold 
 

 Orientering v/ administrerende direktør 
Saken har orientering om følgende:  
1. Driftssituasjonen SSHF 
Driftssituasjonen er krevende med høyt belegg samtidig med høyt sykefravær blant 
eget personell.  
2. Operasjonell leasing operasjonsrobot SSA 
Sikrer videre robotoperasjonsaktivitet i Arendal de neste fem årene. 

 Budsjett 2023 

SSHF har høyere bemanning enn sammenlignbare foretak i HSØ basert på 2019 
nivå, må jobbe for å komme tilbake til dette, og har etablert tiltak for å nærme seg 
benchmark-nivået. Samtidig har foretaket høy aktivitet og godt grunnlag for videre 
vekst i 2023. Det arbeides videre med tiltak for å bedre økonomistyringen, utredning 
om oppstart prosess for spesialiserte sentre og utredningsarbeid om arbeidsmiljø. 
Nytt tiltak «Ta tiden tilbake» vil gjennom bruk av nasjonale kvalitetsregistre og 
regionale parametere identifiseres områder der SSHFs praksis avviker fra 
kunnskapsbaserte standarder og andre foretaks praksis. 

 Utredning av organisering og kompetansebehov spiseforstyrrelser 
Vedtak utsatt fra styremøte i desember 2022 etter innspill som er innarbeidet i det 
videre arbeidet. 
 
Innspill i møte: 

 Vedrørende spiseforstyrrelser: fornuftig å bruke tilstrekkelig tid for å sikre godt 
kunnskapsgrunnlag og at innspill er fulgt opp. Også viktig at nytt tilbud er godt 
forankret blant ansatte. 
Brukerutvalget ønsker videre oppfølging av saken ved å invitere representanter 
fra KPH til neste møte 

 Vedrørende budsjett 2023 
Brukerutvalget er opptatt av hvilke konsekvenser et stramt budsjett får for 
pasienter, og opptatt av bemanningssituasjonen ved høy aktivitet 

 Tiltak «Ta tiden tilbake» - viktig å jobbe kunnskapsbasert, at resultat av tiltak 
kommuniseres ut til befolkningen, og at det skapes forståelse for endringer 

 Brukerutvalget støtter samarbeid og løsninger på tvers av klinikkene for at 
ressurser utnyttes best mulig 

 Politisk referansegruppe; Brukerutvalget v/leder får observatørstatus i møte 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til administrerende direktør til orientering. 
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