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

Forfall: Kurt Holm Pedersen, Jan Erik Høitorp (vara) 
Fra SSHF Nina Mevold sak 03/23 

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 20. februar 2023 
 

Sak nr. Sak/vedtak Ansvar 

02/23 Innkalling og saksliste ble godkjent. 
Protokoll fra møte 12.12. 2022 og 16.01. 2023 godkjent. 
 

 

03/23 Direktørens time v/Nina Mevold 
Administrerende direktør Nina Mevold orienterte om følgende saker som skal 
behandles i styremøte 27.02.2023 

 Orientering ved administrerende direktør, saken har orientering om 
følgende: 
o Status generell kirurgi SSF  
o Orientering om IKT-systemer og tjenester med skylagring  
o Mediebildet 2022  
o Kort om Helsepersonellkommisjonens utredning  

Sak følges opp i neste møte i Brukerutvalget  
o Oppsummering fra ledelsens gjennomgang  
o Utredninger UP2040  
o Prosjekt framtidig kjøkkendrift  

 Oppfølging Konsernrevisjonen rapport 8/2022: Kompetansestyring SSHF  

 Årlig melding 2022 – inkludert fint innspill fra Brukerutvalget 

 Virksomhetsrapport desember 2022 og januar 2023  

 Spesialiserte sentre – flytting av slagsenger fra SSA til SSK – egen sak i 
BU 25-23 

 Leieavtale for lokaler til ambulansetjenesten i Farsund  

 Oppfølging av rot årsaksanalyse om ledelse og organisering 
Sak følges opp i neste møte i Brukerutvalget  

 Status strategi 2021-2024  

 
Innspill i møte: 

 Podkast «Kirurgen» - hvordan saken følges opp av ledelsen. Følges opp i nytt 
møte med NRK Sørlandet. Brukerutvalget foreslo at det vurderes om utvalget 
bør inviteres til å delta med en representant.  

 Vedrørende prosjekt framtidig kjøkkendrift - viktig å prioritere når det er behov, 
men uheldig å ta ned kjøkkentjeneste på de to andre sykehusene, hvis det ikke 
er påviselig gevinst.  
Brukerutvalget ønsker også å poengtere fokus på universell utforming ved 
oppgradering av kjøkken 

 Vedrørende Slagprosjekt SSHF – rehabilitering ikke må bli glemt  

 Sak om uønskede hendelser – Brukerutvalget ønsker å se saken i 
sammenheng med avviksaker KPUene – følges opp i neste møte. 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering. 
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04/23 Status – nytt akuttbygg SSAK  
Brukerkoordinator Kristin Frigstad Korsvik hadde en gjennomgang av status i 
prosjektarbeidet med nytt akuttbygg. Hun orienterte også om 
organisasjonsutviklingsprosessen som det jobbes med parallelt med 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
  
Innspill i møte: 
Brukerutvalgets representant i prosjektet understreker at det er en fin opplevelse å 
delta i prosjektet. Han understreker at det er en god tone i møtene og et veldig godt 
samarbeid mellom aktørene.  
Brukerutvalget vil følge prosessen videre, og få nye statusrapporter framover. 
 

 
 
 

05/23 Orientering om Slagprosjektet SSHF  
Prosjektleder Per Kristian Andersen hadde en kort gjennomgang av prosjektet, som 
hadde følgende mandat: 
• SSHF skal i tråd med nasjonal retningslinje og regionale føringer tilby best 

mulig slagbehandling for hele Agders befolkning med minst mulig variasjon i 
tilgjengelighet og faglig standard. 

• Foretaksledelsen bestemte 08.12.20 at det skal gjøres gjennomgang av hele 
behandlingskjeden for hjerneslag i SSHF og lage en helhetlig modell for 
slagbehandling for Agder som i utgangspunktet legger til rette for 
slagbehandling ved foretakets tre lokasjoner. 

Et sentralt spørsmål var utarbeidelse av modell for slagenheten ved SSA. 
Fagmiljøet i Arendal foreslo modell C som prosjektgruppen, tillitsvalgte og 
brukerrepresentant var samstemte om. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Foretaksledelsen vedtok 31.01. 2023 følgende: 
Administrerende direktør vedtar flytting av slagsenger fra SSA til SSK. 

Saken legges fram for styret i SSHF for beslutning 27.02. 2023. 
 
Innspill i møte: 

 Det ble stilt spørsmål om rehabilitering av slagpasienter. Det vil komme en 
avklaring vedrørende rehabilitering, som vil bli et eget prosjekt.  
Brukerutvalget ønsker å følge opp det videre arbeidet med rehabilitering 

 Brukerutvalget berømmer det gode arbeidet som er lagt ned i prosjektet og at 
man kom fram til en omforent løsning til beste for pasientene ved det tre 
lokasjonene 

 

 
 
 
 

06/23 Sykehuset tillater ikke diskriminering 
Personalsjef Anne Grethe Vhile la fram en sak om hvordan det jobbes med 
inkluderende arbeidsmiljø og forebygging av diskriminering. 
Ansatte reagerer forskjellig, viktig å håndtere dette på en god måte og snakke om 
hva ansatte på sykehus tåle, og hva som ikke er akseptabelt. 
Sørlandet sykehus har planer om å henge opp plakater enkelte steder i sykehuset 
etter inspirasjon fra andre sykehus, med tekst om at Sørlandet sykehus ikke tillater 
diskriminering. 
Det vises til vedlagte presentasjon. 
 
Innspill i møte: 
Brukerutvalget ga nyttige innspill på de tekstforslag som ble lagt fram vedrørende 
diskriminering av personell. Brukerutvalget pekte også på at pasienter kan oppleve 
diskriminering i møte med helsepersonell, og at noen pasientgrupper kan være 
særlig sårbare. 
Innspillene fra Brukerutvalget vil bli tatt med i det videre arbeidet med saken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A G Vhile 

07/23 Innspill fra Pasient- og brukerombudet v/Hanne Damsgaard 
Pasient- og brukerombudet orienterte om aktuelle saker.  
Det vises til vedlagte presentasjon. 
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Nasjonal årsmelding fra Pasient- og brukerombudet (POBO) i Norge med lokal 
kommentar fra POBO Agder vil bli offentlig 20.02.2023 
Årsmeldingen vil bli presentert for Brukerutvalget i neste møte. 
 

 
 
H Damsgaard 

08/23 Oppfølging av sak 52/22 12.12. 2022 Bruk av Friluftsykehuset v/SSHF 
Det ble lagt fram forslag om at brukerorganisasjonene kan bruke Frilufts sykehuset 
til møteplass i likepersonsarbeidet. 
Kartlegging av behov og praktisk gjennomføring må avklares. 
Det foreslås at de brukerorganisasjonene som er representert i Brukerutvalget 
starter med å ta lokalene i bruk. 

 Brukerutvalget blir med på omvisning 27.2. 2023 kl. 10.00 

 Brukerutvalget informerer sine organisasjoner om tilbudet og gir tilbakemelding 
til Olaf Gjertviksten som er kontaktperson inn mot SSHF. 

 

 
 
 
 
 
 
K Lund Løkling 
Alle 
O Gjertviksten 
 

09/23 1. Siden sist: 
Medisinsk Samhandlingsråd Kristiansand – samhandlingsmøter mellom 
sykehusleger og kommuneleger hvor det jobbes med forslag til forbedringer. 
Koordinerende avtalegruppe (KA) - hvor det jobbes med de ulike delavtalene 
Brukerutvalgets representanter berømmer samarbeidet i utvalgene 

 
2. Brev fra organisasjonen «Løvemammaene» om foreldresamling på 

sykehuset. De ønsker samarbeid med spesialisthelsetjenesten om 
lokaler/tilgang og praktisk hjelp for å arrangere møter. 
Brukerutvalget v/kommunikasjonsdirektøren har fått henvendelsen videresendt 
fra Barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansand for uttalelse. 
Det var delte meninger i Brukerutvalget om saken. Et flertallet på 6 
representanter mente at sykehuset ikke skal stille lokaler til disposisjon for ulike 
organisasjoner som måtte henvende seg for møtevirksomhet. Et mindretall på 3 
representanter stemte for. 
Kommunikasjonsdirektøren oversender saken til Barne- og ungdomsavdelingen 
for videre håndtering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S Svendsen 
 

 

 

Eventuelt 

 Kort om prosessen med rekruttering til nytt Brukerutvalg med oppstart 
1.1. 2024. Det vises til vedlagte tidsplan 
 

 Ekstra møte 27.2. 2023 fra kl. 09.00 
o kl. 09-10 Dialogmøte med styret i SSHF 

Hver enkelt forbereder aktuelle saker som de ønske å ta opp 
o 27.2. kl. 10.30 – 12.00 Omvisning nybygg psykisk helse SSK  
 

 Innsendt sak til Brukerutvalget fra synshemmet person i Listerregionen 
Saken gjelder universell utforming av sykehuset i Flekkefjord. 
Saken oversendes Teknologi og e-helse (TEH) for videre oppfølging.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
K Lund Løkling 
 

 
 


