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09.00-09.05 Sak 085-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
7. desember 2022. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møte i brukerutvalget SØ den 7. desember 2022 
godkjennes. 

 

09.05-09.10 Sak 086-22 Godkjenning av referat fra møtet 2. november 2022 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 2. november 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 2. november 2022. 
 
 

09.10-09.40 Sak 087-22 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 
 
 

09.40-10.30 Sak 088-22 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 089-22 MazeMap – utprøving av innendørs navigering 
Pasientene trenger stadig hjelp til å finne frem i sykehuset. I brukerutvalget er tema tatt opp i møtet 
17.8 (sak 066-22). Et prosjekt er gjennomført i SØ hvor man prøvde ut en løsning hvor besøkende 
kunne finne ønsket poliklinikk ved bruk av egen smarttelefon. Målet var at pasienter og besøkende 
skulle finne frem uten å måtte be om hjelp, og at pasientene møtte til avtalt tidspunkt ved 
poliklinikkene. Løsningen er prøvd ut juni-oktober 2022, og prosjektrapporten er klar. Prosjektleder 
Innovasjon, Jarl Schjerverud forteller brukerutvalget om resultatet fra utprøvingen. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget….. 

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/brukerutvalget
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold
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11.00-11.30 Sak 090-22 Voksenhabilitering i SØ 
Brukerutvalget har hatt et ønske om å vite mer om hvordan Sykehuset Østfold arbeider med 
voksenhabilitering.  
 
På sykehusets nettsider står det at Målgruppe for seksjon voksenhabilitering er pasienter over 18 år 
med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter. Med 
tidlig ervervet funksjonsnedsettelse menes at tilstanden er ervervet før 18 år. Dette kan være 
mennesker med hjerneskader og utviklingsforstyrrelser, syndromer med kognitiv svikt, 
utviklingshemming eller autisme. 
 
Unni Pedersen seksjonsleder v/ Seksjon voksenhabilitering informerer BU om arbeidet. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget…. 
 

 

11.30-12.00 Pause 
 
 

12.00-12.05 Sak 091-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter 
Ingen oppnevninger til dagens møte. 
 

 

12.05-13.00 Sak 092-22 Dialogmøtet 2023 
Dialogmøtet 2022 er utsatt til januar 2023. Ny dato er 20. januar, kl. 10.30-15.00. Arbeidet med 
planleggingen av nytt møte fortsetter. 
 
Forslag til vedtak: 

2. Brukerutvalget…. 
 
 

13.00- Sak 093-22 Eventuelt 

 Oppdatering fra møtet oppdatering av retningslinjer og prosedyrer Ungdomsrådet 
 
 

Referatet fra forrige møte i Ungdomsrådet 
For en større transparens innen brukermedvirkning vil Brukerutvalget og Ungdomsrådet dele 
referatene sine i forkant av møtene, dersom det er saker som kan være av interesse på tvers av 
rådene, eller saker man bør samarbeide om. Lenke til Ungdomsrådets referater: Ungdomsrådet - 
Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no) 
 

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/ungdomsradet#2022
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