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09.30-09.35 Sak 001-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
26. januar 2022. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møte i brukerutvalget SØ den 26. januar 2022 
godkjennes. 

 

09.35-09.40 Sak 002-22 Godkjenning av referat fra møtet 15. desember 2021 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 15. desember 2021 er sendt ut til 
medlemmene. Forhåndsgodkjent referat er publisert her. 
  
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget godkjenner referatet fra den 15. desember 2021. 

 
 

09.40-10.30 Sak 003-22 Tilbakemelding på saker til styret i SØ, og andre 
viktige saker 
Styret og administrerende direktør Hege Gjessing ønsker råd og tilbakemelding fra brukerutvalget på 
relevante og viktige saker. Spesielt vil det være fokus på saker som skal behandles av styret i SØ. 
Administrerende direktør presenterer sakene. 
Sakspapirer til styremøtene publiseres på denne nettsiden et par dager før Brukerutvalgets møte: 
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget…… 

 

10.30-10.50 Sak 004-22 Videreføring av dagens brukerutvalg 
AD imøtekom brukerutvalgets forespørsel om 1 års utvidelse av dagens utvalg, ifjor. Brukerutvalgets 
medlemmer bes komme med en tilbakemelding om det er et ønske å delta ytterligere et år, eller om 
det er behov for en pause.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget….. 
 

10.50-11.00 Sak 005-22 Status teleslynge SØ 
Brukerutvalget ønsket i fjor en status for teleslynge i SØ. I møtet i september fikk Brukerutvalget en 
status for teleslynge i SØ av representanter fra IKT avdelingen (sak 064-21). 
I møtet i desember ble saken tatt opp på nytt (eventuelt). I dagens møte får Brukerutvalget en 
oppdatering på dagens status for teleslynge i SØ. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget….. 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2021/Referater/Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20brukerutvalget%202021.12.15.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2021/Referater/Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20brukerutvalget%202021-09-22.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2021/Referater/Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20brukerutvalget%202021.12.15.pdf


 

 

11.00-11.30 Sak 006-22 Brukerutvalgets samarbeid med ungdomsrådet 
Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved Sykehuset Østfold har hvert sitt mandat og prosedyre, samt 
arbeider selvstendig med hver sine saker. Ungdomsrådet fremmer spesielt saker av betydning for 
sykehustilbudet til ungdom. Ungdomsrådet har sendt en forespørsel om et tettere samarbeid 
mellom de to rådene. I dagens møte skal vi diskutere hvordan brukerutvalget og ungdomsrådet kan 
samarbeide. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget….. 

 

11.30-12.00 Pause 
 
 

12.00-12.10 Sak 007-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter 
 
Vedlagt i møteinnkallingen ligger mandat og informasjon om de nedenstående utvalg og prosjekter. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Underutvalg hoftebrudd     

Modernisering og 
forbedring av hofte – og 
kne skole 

    

Forbedring av 
samhandling mellom 
kommuner og Sykehuset 
Østfold, rettet mot 
pasienter med diagnosene 
hjertesvikt og KOLS 

    

 
 

12.10-12.25 Sak 008-22 Tilbakemeldinger fra råd, utvalg og øvrige saker 
Brukerutvalget har ønsket egen tid til å gi tilbakemeldinger fra ulike råd og utvalg, samt å drøfte 
saker som de ønsker nærmere belyst. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering 
 
 
 
 
 



 

 

12.25-13.10 Sak 009-22 Resultater fra dialogkonferansen 2021 
Foreløpig rapport ble presentert i forrige møte 15. desember (Sak 090-21). Der ble det vedtatt at:  

- Brukerutvalget vil sammenfatte innspill fra Dialogkonferansen og sender en henvendelse til 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) med anmodning om å jobbe videre med forbedring av de 
sentrale punktene fra konferansen. 

- Saken sluttbehandles i januarmøtet. 
- Uttalelse / konklusjon fra BU bør sendes ut til deltakerne på konferansen. 

 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget…. 
 
 

13.10-13.20 Sak 010-22 Orientering fra leder av brukerutvalget 
Leder av brukerutvalget Svein Gurvin orienterer om aktuelle saker. 

 Folkemøte 
 Brukerråd Psykisk helsevern 

 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering 
 
 

13.20-13.30 Sak 011-22 Årlig melding 2021 
Årlig melding 2021 presenteres for brukerutvalget. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar saken til orientering  

 

13.30- Sak 012-22 Eventuelt 
 

 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2021/Referater/Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20brukerutvalget%202021.12.15.pdf

