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Sak 64/18

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 65/18

Vedtak:
Godkjent
Godkjenning av protokoll fra møte 27. 11. 2018

Sak 66/18

Vedtak:
Godkjent
Direktørens informasjon
Adm. direktør Nina Mevold orienterte om det nye virksomhetsprogrammet som er under
etablering
Kvalitet og modernisering (KOM) - for et bærekraftig sykehus.
Det vises til vedlagte presentasjon.
Brukerutvalget har oppnevnt to representanter til styringsgruppen; Elin Lien og Borghild Spiten
Mathisen, og to representanter til referansegruppen; Trond Rane og Tove Irene Kristiansen.
Brukerutvalget oppfordres til å sende inn gode ideer og forbedringsforslag til programmet.
Forslag kan sendes til: kare.smith.heggland@sshf.no
Vedtak:
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering, og ønsker å være en aktiv bidragsyter i arbeidet
med kvalitetsforbedring og modernisering av sykehuset.

Sak 67/18

Orientering om tiltak SSA
Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen orienterte om hovedtiltak det arbeides med i forbindelse
med budsjett 2019 for SSA.





Fokus på pasientforløp og organisering
Reduksjon APP - Ros analyse APP (sengepost SSA)
Reduksjon BUA - Ros-analyse BUA (Barne- og ungdomsavdelingen)
Evaluering av flytting Nyfødtintensiv 2015

Det vises til vedlagte presentasjon.
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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Vedtak:
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering, og deltar i prosessen. Brukerutvalget har deltatt
på budsjettseminar og på Ros analyser. Brukerutvalget har fokus på pasientsikkerhet og kvalitet i
tjenesten. Brukerutvalget ser frem til evaluering av flytting Nyfødtintensiv etter 3 år.
Sak 68/18

SIDEN SIST
Representasjon i råd og utvalg – tilbakemeldinger i saker:





Trond Rane
Prosjekt «Felles pasientmottak SSA»
Prosjekt «Telemedisinsk sårbehandling»
Telemedisinsk team på sykehuset – gruppearbeid
Kvalitetsråd somatikk SSA



Tove Kristiansen
Kvalitetsråd somatikk SSK




Astrid Hopland Svendsen
Program-komite på AFR for nyetablert poliklinikk. Tema: Helse og arbeid.
Har deltatt i Brukeropplærings modul: Ønsker en samhandlingskonferanse for alle aktører,
med tema om et sømløst forløp







Borghild Spiten Mathisen
HSØ Ledersamling i Tønsberg for Brukerutvalg - leder, nestleder og koordinator.
Referat fra samlingen oversendes Brukerutvalget
OKU (Overordnet kvalitetsutvalg)
Fagråd innen psykisk helse og rus - mellom kommuner og sykehus.
Styremøte SSHF
Sak for oppfølging: Etterlyser spritmaskin ved inngangen til SSK. Oppfordring til alle
pasienter og besøkende om å benytte denne når man ankommer sykehuset
Organisasjonsdirektør Nina Føreland følger opp saken.



Ingvard Østerhus
Fylkeseldrerådet




Per Stordrange
Lister pårørende- og brukerutvalg
Kvalitetsråd somatikk SSF



Elisabeth Stenberg
ROS analyse SSA




Katrine A. Torjusen
Læringsnettverk – Trygg utskrivning
Kvalitetsråd i Medisinsk serviceklinikk








Elin Lien
Ledersamling HSØ – 2 samlinger i året for erfaringsutveksling
Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS)
Ros analyser SSA
Styringsgruppen for Kvalitet og Modernisering SSHF (KOM)
Innlegg ” Pasientens Stemme” workshop 3P prosjekt pasienter og profesjonelle i partnerskap
Elin Lien invitert til å sitte i styringsgruppen 3P (UNN/SSHF)
Styremøte SSHF

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sørlandet sykehus HF
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Oppfølging av saker v/Elin Lien
 Høring i sak fra Helse- og omsorgsdepartementet:
Etablering av nasjonalt Eldre – pasient- og brukerombud
Departementet har sendt ut et tilleggsnotat til høringen som sier at høringsinstansene
kan se bort fra de delene av det opprinnelige høringsnotatet som gjelder etableringen av et
nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud. Endringen innebærer også at det ikke foreslås
nytt navn på dagens pasient- og brukerombud.
Vedtak:
Brukerutvalget finner det ikke nødvendig å avgi høringsinnspill i saken.


Pasientsikkerhetskonferansen 2.5. 2019
Brukerutvalget er invitert til å delta aktivt på konferansen med innspill om erfaringer fra
deltakelse i råd og utvalg ved sykehuset, og om brukers opplevelser i pasientrollen.
Vedtak:
Brukerutvalget stiller seg positivt til å delta i programmet. Elin Lien vil be programkomiteen
om en mer spisset bestilling på tema.

Sak 70/18

Erfaring fra brukerstyrte poliklinikker ved SSHF
Sørlandet sykehus startet med brukerstyrt poliklinikk i 2012. Dette er et unikt tilbud i landet.
Det gis nå tilbud til HIV pasienter og ME pasienter samt formidles kontakt med likepersoner.
Brukerutvalget hadde invitert representanter fra HIV brukerråd og ME brukerråd.
Koordinator ved poliklinikken Kim Fangen, orienterte om erfaringer fra arbeidet og det ble
diskutert hvordan Brukerutvalget kan bidra.
Vedtak:
Elin Lien innkaller til et arbeidsgruppemøte etter nyttår for å snakke om videre samarbeid.

Sak 71/18

Virksomhetsprogram Kvalitet og modernisering (KOM) - for et bærekraftig sykehus
Rådgiver Birgitte Langedrag og økonomisjef Annlaug Øygarden Brekke deltar i
forprosjektgruppen, og ga en orientering om status i arbeidet.
Det vises til vedlagte presentasjon.
Vedtak:
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og ser positivt på det arbeidet som er igangsatt.
Brukerutvalget deltar med representanter i prosessen.

