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Vår dato 
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Sykehuset Østfold 
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Tuneveien 20 
1710 Sarpsborg 
Org.nr.  
NO 983 971 768 MVA 

Telefon  

951 51 956 
 

 

E-postadresse 

brukerutvalget@so-hf.no 
 
Internett 

www.sykehuset-ostfold.no  

 

Medlemmer:  
Svein Gurvin 
Hanne S. Petersen 
Kari Bjørnerud 
Anita Helene Ørbeck 
 
 

 
Mona Larsen 
Jan-Magne Sørensen 
Anne Lisbeth Syvertsen 
Ninja Ulvestad Pettersen 
Inge André Langsholt 

Kopi til: 
Hege Gjessing, adm. direktør  
Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef 
Helge Stene-Johansen, fagdirektør 
Pasient- og brukerombudet 
Eva Pay, kontaktperson HSØ 
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09.30-09.35 Sak 076-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
02. november 2022. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møte i brukerutvalget SØ den 02. november 2022 
godkjennes. 

 
 

09.35-09.40 Sak 077-22 Godkjenning av referat fra møtet 21. september 2021 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 21. september 2022 er sendt ut til 
medlemmene. Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden: 
Brukerutvalget - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no) 
  
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget godkjenner referatet fra den 21. september 2022. 

 
 

09.40-10.00 Sak 078-22 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…… 

 
 

10.00-10.25 Sak 079-22 Bekymring til psykisk helsevern  
I forrige møte i Brukerutvalget Sak 075-22 eventuelt, punkt 1, omhandler bekymring for kvaliteten og 
pasientsikkerheten ved psykisk helsevern i Sykehuset Østfold. Saken var utsendt medlemmene i 
forkant av møtet. Brukerutvalget ber om statistikk for SØ sitt nedslagsfelt i forbindelse med utvalgte 
punkter. Saken ble oversendt administrerende direktør som i dagens møte har med klinikksjef for 
psykisk helsevern og rusbehandling, Andreas Joner. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget…… 
 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/brukerutvalget#2022
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2022/Referater/Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20brukerutvalget%202022-09-21.pdf


 

 

10.30-11.00 Sak 080-22 Internasjonalt samarbeidsprosjekt geriatri  
Sykehuset Østfold samarbeider med Oslo Universitetssykehus i et stort prosjekt som har fått midler 
fra EU, og heter BE-SAFE. Prosjektet handler om reduksjon i skadelig bruk av beroligende og 
sovemedisiner hos eldre, har et stort omfang, og skal vare i 5 år. Målgruppen er bred, og omfatter 
mennesker over 65 år, som bruker beroligende eller sovemedisiner minst 4 ganger i uken. De kan 
være mennesker som følges opp i spesialisthelsetjenesten eller hos fastlegen.  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget….. 
 
 

11.30-12.00 Pause 
 
 

12.00-12.10 Sak 081-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter 
 
Forslag til vedtak: 

1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

     

     

 
 

12.10-12.25 Sak 082-22 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 083-22 Utsatt dialogmøte 
Dialogmøtet 2022 er utsatt til januar 2023. Ny dato er foreslått 20. januar. Tidspunkt 10.30-15.00. I 
dagens møte vedtas ny dato og arbeidet med planleggingen av nytt møte fortsetter. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget vedtar at ny dato for Dialogmøtet er fredag 20.1.23 kl. 10.30-15.00. 
 

 



 

 

 

13.10- Sak 084-22 Eventuelt 

 Sykehuset Østfolds tanker om brukermedvirkning 
I forbindelse med oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget til neste år, har AD fått 
spørsmål om hvilke tanker Sykehuset Østfold har om Brukermedvirkning. Forespørselen kan 
også sees på som en oppfølging av sak 075-22 punkt 2. 
 

 Regionalt fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring i HSØ 
Man ønsker nå å styrke fagnettverket med erfaringskompetanse med brukerrepresentanter 
som har erfaring med PPO. Nettverket består i dag av helsepersonell, rådgivere og ledere 
som har et faglig ansvar og en rolle i eget helseforetak for PPO. Nettverket møtes to ganger i 
året, for 2023 er det planlagt en digital og en fysisk samling.  
 
Det er kommet en forespørsel om 1-2 brukerrepresentanter som kan delta i dette arbeidet. 
Forespørselen er også sendt til UR. 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2022/Referater/Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20brukerutvalget%202022-09-21.pdf

