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Til styreleder Svein Gjedrem,
 
Døgnenheten for behandling av spiseforstyrrelser ved Sørlandet sykehus HF ble nedlagt ved 
administrativ beslutning for kort tid tilbake. Saken var oppe som orienteringssak i gårsdagens styremøte 
ved SSHF. Vedlagt er anmodning jeg fremsatte på vegne av pasienter og pårørende om å fremme saken 
som vedtakssak og fatte vedtak for å sikre fortsatt drift ved enheten. Det skjedde dessverre ikke, og vi 
henvender oss derfor til styret i Helse Sør-Øst RHF v/styreleder Gjedrem med anmodning om at dere tar 
de nødvendige grep for å sikre et forsvarlig behandlingstilbud for denne pasientgruppen gjennom å 
opprettholde døgnenheten.
 
Kopi av denne anmodning er sendt til Brukerutvalget ved HSØ ved leder og ved brukerutvalgets 
kontaktperson for SSHF. 
 
 
Vennlig hilsen 
  
Vegard Bø Bahus
Advokat 
Advokatfirmaet Bahus AS 
Henrik Wergelands gate 11, 3. etg. | Postboks 533, 4665 Kristiansand 
Telefon: (+47) 38 02 11 11 | Mobil: (+47) 97 97 62 42 
vegard@bahus.no | www.bahus.no
  

  
Denne e-posten er kun til angitt adressat. Dersom De har mottatt e-posten ved en feiltakelse, bes De vennligst 
omgående gi oss beskjed pr. tlf. 38 02 11 11. E-post og eventuelle vedlegg kan inneholde opplysninger undergitt 
taushetsplikt i klientforhold. Hvis De ikke er rette mottaker av e-posten, gjøres De oppmerksom på at enhver 
kopiering eller annen form for videreformidling av opplysninger fra forsendelsen ikke er tillatt.
 

  
  

Fra: Vegard Bø Bahus 
Sendt: onsdag 5. oktober 2022 10:47
Til: 'bjorn.walle@gmail.com' <bjorn.walle@gmail.com>
Emne: Vedr. døgnenheten for behandling av spisesforstyrrelser
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Vedlagt er brev som oversendes på vegne av mine klienter til deg som 
styreleder ved SSHF i anledning morgendagens sak om døgnenheten for 
behandling av spiseforstyrrelser. Vi hadde satt pris på om dette kunne bli 
distribuert til de øvrige styremedlemmene og vedlagt som dokument i saken. 
Som fremgår av brevet anmoder vi om at orienteringssaken omgjøres til en 
vedtakssak samt at det vedtas at enheten ikke nedlegges.
  
Dersom det er spørsmål til dette er det bare å ta kontakt.
  
Vennlig hilsen
  
Vegard Bø Bahus
Advokat 
Advokatfirmaet Bahus AS 
Henrik Wergelands gate 11, 3. etg. | Postboks 533, 4665 Kristiansand 
Telefon: (+47) 38 02 11 11 | Mobil: (+47) 97 97 62 42 
vegard@bahus.no | www.bahus.no
 

 
Denne e-posten er kun til angitt adressat. Dersom De har mottatt e-posten ved en 
feiltakelse, bes De vennligst omgående gi oss beskjed pr. tlf. 38 02 11 11. E-post og 
eventuelle vedlegg kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt i klientforhold. 
Hvis De ikke er rette mottaker av e-posten, gjøres De oppmerksom på at enhver 
kopiering eller annen form for videreformidling av opplysninger fra forsendelsen ikke 
er tillatt.
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