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09.30-09.35 Sak 021-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
23. mars 2022. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møte i brukerutvalget SØ den 23. mars 2022 
godkjennes. 

 

09.35-09.40 Sak 022-22 Godkjenning av referat fra møtet 23. februar 2022 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 23. februar 2022 er sendt ut til 
medlemmene. Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden: 
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/brukerutvalget 
  
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget godkjenner referatet fra den 23. februar 2022. 

 
 

09.40-10.30 Sak 023-22 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.. 

 

10.40-11.10 Sak 024-22 Prøvetaking og analyse hjemme 
Sykehuset Østfold har fått midler fra Innovasjon Norge til innovasjonspartnerskapsprosjektet «sikker 
prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient». I prosjektet ønsker Sykehuset Østfold å gå 
sammen med Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi for å inngå 
innovasjonspartnerskap, der SØ sammen med private leverandører skal utvikle brukervennlige, 
innovative og kvalitetssikrede apparater/instrumenter og tjenester som bidrar til sikker prøvetaking 
og analyse utført av pasient selv hjemme (utenfor sykehus eller institusjon). I dagens møte 
presenterer Anne Eva Bjerke, prosjektleder innovasjon i Sykehuset Østfold, prosjektet for BU. 
 
Les mer om prosjektet her 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget…. 
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11.10-11.30 Sak 025-22 Dialogmøtet 2021 
Rapporten fra dialogmøtet 2021 ble presentert for Strategisk samarbeidsutvalg 11. februar. BU 
anmodet i møtet at viktige momenter skulle tas med videre i det praktiske arbeidet i 
Helsefellesskapet. BU orienteres i dagens møte om hvordan rapporten nå bli arbeidet med i 
Helsefellesskapet. 
  
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget… 
 
 

11.30-12.00 Pause 
 
 

12.00-12.05 Sak 026-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter 
 
Forslag til vedtak: 

1. Ingen oppnevning. 
 
 

12.05-12.30 Sak 027-22 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 

 

12.30-13.10 Sak 028-22 Modernisering av hofte – og kneskolen 
Ortopedisk avdeling ønsker å modernisere og forbedre dagens hofte- og kneskole for å få flere 
pasienter raskere klargjort til operasjon slik at operasjonskapasiteten kan utnyttes optimalt, også 
pasienter som må opereres på kort varsel. De ønsker å tilby pasientene trygge og innovative 
løsninger som muliggjør pasientmedvirkning, økning i kvalitet og pasientsikkerhet samtidig som det 
tilpasses dagens samfunn. Per i dag er hofte- og kneskolen ressurskrevende og omfattende.  
 
Brukerrepresentanten i prosjektet, Hanne Petersen, vil i dagens møte diskutere aktuelle punkter for 
brukermedvirkning med BU for å bringe dette tilbake til prosjektet.  
 
Vedlagt ligger styringsdokumentet for modernisering av hofte – og kneskolen 26.10.2021. 
 
Forslag til vedtak: 
Brukerutvalget… 
 
 



 

 

13.10-13.20 Sak 029-22 Orientering fra leder av brukerutvalget 
Leder av brukerutvalget Svein Gurvin orienterer om aktuelle saker 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering 
 
 

13.20-13.30 Sak 030-22 Arbeidsutvalget 
Muntlig orientering fra møte i arbeidsutvalget 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering  

 

13.30- Sak 031-22 Eventuelt 
 
 

  
 
 


