Protokoll - Brukerutvalget 26. og 27.02.18 - Foreløpig
Tilstede:

Elin Lien – leder
Borghild Spiten Mathisen - nestleder
Ingvard Østerhus
Jørgen Løvdal
Katrine A. Torjussen
Trond Rane
Astrid Hopland Svendsen
Tove Irene Kristiansen
Elisabeth Stenberg

_

Forfall:

Per Sveinung Stordrange

Fra SSHF:

Org. direktør Nina Føreland, Gerd V. Slettedal (sekretær)
Kirsten Lund Løkling var til stede dag 1.

Kopi til:
Styret og Ledergruppa
Sak 08/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Godkjent.

Sak 09/18

Godkjenning av protokoll fra møtet i BU 16.01.18
Vedtak:
Godkjent.

Sak 10/18

Bli bedre kjent med hverandre – Representantene forteller «sin sak»
Alle medlemmene i BU fortalte om «sin sak», og vi ble bedre kjent med hverandre.
Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering.

Sak 11/18

Hvordan blir BU gode til å jobbe i team?
Organisasjons direktør Nina Føreland orienterte, og hadde innledning til arbeidet. Saken handler
om:
• Økt forståelse og kunnskap om det å jobbe i team
• Definisjon av team
• Teamets rolle og ansvar
• Være lojal mot en beslutning
• Medvirkning på 2 nivåer: på Individnivå og på systemnivå
• Brukermedvirkning er lovpålagt
• Helse Sør Øst sine 13 prinsipper for brukermedvirkning
• Kjennetegn på et godt team
• Belbins 9 teamroller

Postadresse
Hovedarbeidsmiljøutvalget
Sørlandet sykehus HF
Postboks 416
4604 Kristiansand

Besøksadresse
Eg
4615 Kristiansand
e-post sekretær
rolf.danielsen@sshf.no

Telefon sekretær
38 07 43 45
47 80 16 33

Administrasjonsadr
Sørlandet sykehus HF
Postboks 416
4604 Kristiansand
Telefon
+47 38 07 44 00

Foretaksregisteret
NO 983 975 240 MVA
Hjemmeside
www.sshf.no
e-post
postmottak@sshf.no

Sørlandet sykehus HF
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•

Hvem er hva i Brukerutvalget

•

Oppgave 2 løses på møtet i juni

For mer informasjon, se vedlagte presentasjon.

2018-02-26 Modul 2
– opplæring for bruke

Vedtak:
Brukerutvalget er opptatt av å ha et godt samarbeid, og bli et godt team.
Sak 12/18

Tilsynssak – vedr. drapet på Sørlandssenteret (Tilsyn ved ABUP)
Klinikkdirektør Oddvar Sæther orienterte om saken som fylkeslegen har gitt navnet «Historien
om Stina». Sæther orienterte om status og videre oppfølging av saken, og definerte hva et tilsyn
er.
Klinikk for psykisk helse (KPH) fikk brudd på følgende:
• Ikke gjort forsvarlig utredning
• Ikke gitt forsvarlig behandling
Hva gjør vi nå? Nå begynner en intern prosess og arbeidet med å bli bedre. I praksis vil det si:
• Vi må finne «driverne
• Vi må utforme tiltak
• Vi må evaluere og følge opp
• Systematisk forbedring
Media melder nå at jentas advokat har anmeldt bl.a. sykehuset for ikke å ha gjort en god nok jobb,
og dette blir en sak for politiet.
For mer informasjon, se vedlagte presentasjon.

Tilsyn ved ABUP presentasjon til SSHF

Vedtak:
Brukerutvalget takker for orienteringen, og vil følge saken videre. Det ønskes mer informasjon
om de tiltak som settes i verk, og evaluering av saken, når den foreligger.
Sak 13/18

Kvalitet- og pasientsikkerhet
Fagdirektør Per Engstrand orienterte. Han tok utgangspunkt i Lars E. Hansens utsagn: «Det er
alltid risiko ved å legges inn på sykehus». Engstrand var innom flere saker som er knyttet til
kvalitet og pasientsikkerhet, bl.a.:
• Problemer med for lite plass i Akuttmottaket SSK
• Høyrisikofødende til SSK, flere normalfødsler til SSA
• Tarmkreftsaken SSA
• Komplikasjoner colonkirurgi SSF
• Prosess 30 dagers overlevelse SSHF
• Kvalitetsarbeidet i SSHF
• Nasjonale kvalitetsindikatorer pr 30.11.2017
• Hva med oppfølging av pårørende etter uønskede hendelser – spørsmål. fra bruker

Sørlandet sykehus HF

For mer in formasjon, se vedlagte presentasjon.
Brukere - kvalitet
febr 2018.pptx

Vedtak:
Brukerutvalget takker for interessant og god orientering. BU ser med bekymring på
plassproblemene i Akuttmottaket, og vil følge opp saken på et senere møte våren 2018.
Brukerutvalget ønsker også at det settes fokus på oppfølging av pårørende etter uønskede
hendelser.
Sak 14/18

Økonomi og budsjett SSHF
Kst. adm. direktør Per B. Qvarnstrøm orienterte bl.a. om:
• Problemer med å rekruttere bl.a. psykologspesialister
• Prioritering av investeringsmidler
• Midler til vedlikehold av bygg
• Mulighet for/arbeidet med å få nytt akuttbygg SSK – langsiktig tiltak
• Oppføring av brakkerigg i tilknytning til Akuttmottaket – kortsiktig tiltak
• Videre arbeid med universitetssykehus
• Konsekvensutredning vedr. urologi
• Sykehuset leverer godt, gode tall for 2017
Kst. økonomidirektør Annlaug Brekke orienterte om sykehusøkonomi:
• Fra RHF foretaksprotokoll 2018: Styring og kontroll med ressursbruk
• HF skal innrette virksomheten innenfor økonomiske rammer og krav
• Økonomiske mål for 2018 fra oppdrag og bestilling
• Finansiering av virksomheten
• Basisbevilgning til HSØ RHF (regionale helseforetaket)
• Inntektsmodellen
• Hvor mye fordeles i basisrammen
• Budsjett 2018 – noen hovedtall
• Resultatutvikling i SSHF
• Årsverk er største kostnadsdrivere
• Investeringer
Vedtak:
Brukerutvalget takker for orienteringen.
Direktørens informasjon
Organisasjonsdirektør Nina Føreland orienterte bl.a. om:
• Adm. direktør sin avgang
• Konstituering av økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm som adm. direktør
• Konstituering av Annlaug Øygarden Brekke som økonomidirektør
• Ansettelsesutvalg jobber med å finne/ansette ny direktør
• Pågående prosesser, bl.a. vedr. urologi og trombektomi
• Utviklingsplan 2035, styrebehandles i april
Styresaker:
• Ungdom i krise – oppfølging av hendelsen med Stina
• Direktørens orientering
• Årlig melding 2017
• Erklæring om lederes ansettelsesvilkår
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Oppdrag og bestilling 2018 + foretaksprotokoller
Virksomhetsrapport januar 2018
Bruk av finansielle leasing i SSHF
Årsplan for styresaker

Vedtak:
Brukerutvalget tar saken til orientering.
Sak 16/18

Siden sist/Eventuelt
Utviklingsplan 2035
Høringsuttalelse ble arbeidet med.
Pasientsikkerhetskonferansen 2018
Katrine Torjussen og Tove Irene Kristiansen går på pasientsikkerhetskonferansen på Hotel
Scandic Sørlandet 25.04.18 – kl 1200-1700.
Siden sist:
Katrine har bl.a. vært på møter i Læringsnettverket og Innovasjonsutvalget
Tove Irene har vært på Kvalitetsråd SSK
ROS analyse
Elin og Trond var med på SSA
Tove Irene og Elin var med på SSK
Neste møte i Brukerutvalget
Tirsdag: 13.03.18 – kl 1000-1500
Sted: Grått møterom , 2 etg. adm. Kristiansand
Styremøte 28.02.18
Elin Lien og Borghild Spiten Mathisen går på styremøtet i SSHF
Sted: UV senteret SSK

