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Tilstede:

Haakon Steen - leder
Elisabeth Stenberg
Tom-Atle Steffensen
Ingvard Østerhus
Jørgen Løvdal
Marit Dahlberg Skogen
Monica H. Nilsen
Katrine A. Torjussen
Elin Lien

Forfall:

Baard Larsen

Fra SSHF:

Gerd V. Slettedal, sekr

Kopi til:

Styret og Ledergruppa

Sak 07/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Godkjent

Sak 08/17

Godkjenning av protokoll fra møtet i BU 24.01.17
Vedtak:
Godkjent

Sak 09/17

Rapport fra Kvinslandsutvalget
Seksjonsleder Hege Gjessing presenterte rapporten. Gjessing har vært
medlem i utvalget. Noen overskrifter fra presentasjonen:
• Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør
statens eierskap innrettes framover?
• Bakgrunn og mål
• Mandat, premisser for mandatet
• Medlemmer i utvalget
• Prosess. Opprettet 02.10.15
• RHS oppgavene
• De ulike modellene
• Regioninndeling
• Eiendomsforvaltning – hvem skal eie byggene?
• Høringsfrist 03.03.17
For utfyllende informasjon, se vedlagte presentasjon.
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Vedtak:
Brukerutvalget takker for god og nyttig gjennomgang av rapporten. Saken tas
til orientering.
Sak 10/17

Siden sist/Saker fra BU/Eventuelt
Tom Atle har bl.a. vært med på Workshop 30.01.17 vedr. planer for SSHF,
har også vært på Kvalitetsråd i Klinikk for somatikk SSK, en del avlyste
møter denne perioden. Som brukerrepr. alltid noe nytt å lære.
Elisabeth har vært på Workshop 30.01.17. Bra og spennende.
Monica er med som brukerrepr. i Kvalitetsråd i Klinikk for somatikk SSF,
brukerstemmen blir hørt. Har vært på møter i styringsgruppen for De
samlede akuttfunksjoner i SSF.
Haakon og Elin har vært på styresamling for styrer i HSØ på Gardermoen.
Spennende innlegg fra Sykehuset Østfold. Haakon og Elin ledet gruppen
«Pasientens helsetjeneste» på workshop. Veldig bra!
Felles for flere: Mangler Modul 3 i Brukeropplæringen. Undersøker om det
er mulig å få lagt en opplæring til Sørlandet. Ønsker også at Ungdomsrådet
inviteres. Haakon og Elin har ført høringer i pennen for BU.
Ingvard var på workshop i januar. Veldig interessant! Deltok i 3 ulike
grupper, økonomi var mest spennende. Klinikkdirektør Berit Grønning
Nielsen SSA har hatt en orientering for Fylkeseldrerådet i Aust-Agder.
Jørgen har vært på Kvalitetsråd i Medisinsk Service Klinikk.
Katrine har vært på seminar i Læringsnettverk – gode pasientforløp.
(Samhandling mellom SSHF og kommunene). Brukerstemmen blir hørt.
Styremøte SSHF torsdag 23.02.17
Haakon Steen og Elin Lien går på styremøtet for SSHF
Sted: Kristiansand
Neste møte i Brukerutvalget
Neste møte i Brukerutvalget er 21.03.17
Sted: Blått møterom SSK
Ny workshop om planer for SSHF 03.04.17
Invitasjon og program kommer.
Vedtak:
BU undersøker om det er mulig å få lagt Modul 3 (evt. også modul 1) av
brukeropplæring til Sørlandet.
Sakene tas til orientering.

Sak 11/17

Ernæring/mattilbudet ved SSHF/tilbudet til pasienter med matallergi
Enhetsleder Hotellservice (Kjøkkensjef) Brynjar Johansen orienterte om de
mange mattilbud som finnes på SSHF bl.a:
• Ukesmenyer (2 alterenativer hver dag)
• Barnemenyer
• Ønskekost
• Spesialkost/kost for de med matintoleranse
• Kveldsmat/mellommåltider
• Dietter
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Sørlandet sykehus HF

• Egen smoothie meny
Det produseres mat både i SSA, SSK og SSF.
Hotellservice står for: Service – Ernæring – Kvalitet.
BU ga en del tilbakemelding om ting som kan bli bedre, bl.a. informasjon til
pasienter/pårørende om hvilke mattilbud/muligheter som finnes.
Vedtak:
Brukerutvalget takker for orienteringen. BU er glad for at kjøkkensjefen
følger opp ting som kan bli bedre i forhold til mat på avdelingene.
Sak 12/17

Status – Kirurgiprosjektet
Fagdirektør Per Engstrand orienterte. På grunn av saken om De samlede
akuttfunksjoner SSF er saken vedr. Kirurgiprosjektet lagt litt på vent. 4.
arbeidsgrupper har jobbet (Kar, Gastro, Urologi, Ortopedi), 2 grupper har
lagt fram rapport. De andre 2 avventes.
Saken handler mest om:
• Fordeling av kapasitet
• Funksjonsfordeling
Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering. Saken tas inn igjen i BU når alle
rapportene foreligger.

Sak 13/17

De samlede akuttfunksjoner SSF
Fagdirektør Per Engstrand oppdaterte BU på saken. Saken har vært inne på
flere møter i BU. Noen overskrifter fra presentasjonen:
• Bakgrunn
• Stenges bukkirurgien kan en ikke ha traumemottak
• SSF i fremtiden – økt aktivitet, styrket kompetanse, et tjenestetilbud
tilpasset fremtiden
• Vaktordninger (leger)som videreføres, andre yrkesgrupper som
videreføres
• Styrke kompetansen i Akuttmottaket
• Pasienttilbud som videreføres
• Litt om mulighetsbildet for pasienttilbudet i SSF
• Risiko og sårbarhet – dagens modell (ROS)
• Ekstern kvalitetssikring
• Adm. dir. sin innstilling
• Vurderingskompetanse og stabilisering
• ROS – Adm. dir sin innstilling
• Det er kommet 24 høringsuttalelser
Se vedlagte presentasjon for utfyllende informasjon.

013-2017 Sak Akuttfunksjoner i Flek

Vedtak:
Brukerutvalget takker for oppdatering og orientering. BU har levert
høringsuttalelse til saken.
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