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√ 
√     
√ 
√ 
 
  

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

√  
√  
√  
√ 
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Tilstede = √      Forfall = f   
BU= Brukerutvalget   AD=Administrerende direktør  POB: Pasient- og brukerombud  FD=Fagdirektør 

  
Fra SØ:  
Rådgiver samhandlingsavdelingen og referent Linda Eikemo 
Administrerende direktør Hege Gjessing (Sak 003-22) 
Fra Pasient- og brukerombudet i Østfold: 
Marianne Eek  
Fra Ungdomsrådet: 
Leder i Ungdomsrådet Fredrik Bøe (Sak 006-22) 
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Sak 001-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan 

 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 26. januar 2022 
godkjennes.  

 

Sak 002-22 Godkjenning av referat fra møte 15. desember 2021  
Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 15. desember 2021 er sendt ut til 
medlemmene. Forhåndsgodkjent referat er publisert her. 
 
Vedtak: 

1. Referat fra møte i brukerutvalget SØ 15. desember 2021 godkjennes. 

 

Sak 003-22 Tilbakemelding på saker til styret, og kort gjennomgang av status  
Styret og administrerende direktør Hege Gjessing ønsker råd og tilbakemeldinger fra Brukerutvalget 
på relevante og viktige saker. Spesielt vil det være fokus på saker som skal behandles av styret i SØ.  
Sakspapirer til styremøtet ble oversendt Brukerutvalget i forkant av møtet samt publiseres på 
sykehusets nettside: https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold 
 
Pandemi 
Utbrudd i ortopedisk avdeling hvor 12 sykepleiere er smittet. De forsvinner i 6 dager og gir et bilde på 
hvor stort sykefraværet kan bli i denne fasen av pandemien. Sykefraværet er hovedbekymringen i SØ 
og felles fokus om tiltak arbeides med nå. Sykehuset er i grønn beredskap fortsatt.  
Det er en rolig fase akkurat nå, hvor antall koronapasienter innlagt har gått ned, med få nye tilfeller. 
 
Driften i forhold til planlegging av kirurgisk virksomhet økes. Mest sannsynlig vil få pasienter trenge 
intensivbehandling fremover. Men man kan forvente flere innleggelser på sengepost ved økende 
smitte. Beredskapsposten som vil har 18 permanente senger, gjøres om til midlertidig sengepost som 
et tiltak ved økende innleggelser. Åpning av avdelingen planlegges offisielt til høsten. Det er en 
utfordring med å få bemannet opp tilstrekkelig, da det i disse dager ikke er lett å få tak i sykepleiere. 
 
Kort utdrag av aktuelle styresaker: 
Økonomi 
Dagens økonomiske situasjon viser et betydelig underskudd med 86 millioner minus, noe som er ca. 
35 millioner verre enn prognosene for 2021. Andre sykehus har opplevd det samme.  
En forklaring er et stort overforbruk av overtid i desember. Samtidig som elektiv kirurgi ble tatt ned, 
slik at inntektene ble mindre. Overtiden var nødvendig for å sikre bemanningen. 
 
Sykehuset har gitt de som har tatt ekstra helger ekstra lønn. Dette har blitt utbetalt i desember, og 
oppsamlet lønn for en periode ble en stor sum denne måneden. Av underskuddet kan 77 millioner 
knyttes til pandemien. Det er usikkert om dette vil dekkes av HSØ. Dagens økonomiske situasjon skal 
ikke hindre vedtatte planer i utbygging av nytt akuttmottak, ny MR etc.  
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700 millioner var bevilget ekstra til sykehusene i 2021, dette utgjorde ca. 10 millioner for SØ. Det 
estimeres at en og en halv milliard bevilges i 2022 som ekstra midler for inndekning av utgifter 
knyttet til pandemien. SØ vet foreløpig ikke hvordan fordelingen blir mellom sykehusene. Pandemien 
skaper derfor fortsatt en usikker økonomisk situasjon for Sykehuset Østfold. 
 
Mediebildet 
Det har vært ganske mange medieoppslag om Sykehuset Østfold siste tiden. SØ ønsker gjerne ha 
oppslag – det er bra å vise frem situasjonen for Sykehuset og gi informasjon. Imidlertid har det vært 
tilfeller av medieoppslag som ikke speiler det korrekte bildet av situasjonen, slik AD vurderer det. 
Eksempelvis en artikkelserie fra Moss avis som beskrev at SØ var under gransking av helsetilsynet. 
Dette er ikke tilfelle da sykehuset ikke har fått noe informasjon av helsetilsynet eller statsforvalteren 
om at det foregår en gransking av vår virksomhet innen psykisk helsevern. I forbindelse med dette 
har SØ bedt om et møte med statsforvalteren for å diskutere problemstillingen og oppslagene. 
 
Fredrikstad blad og Aftenposten har også hatt oppslag om at 75% av sykepleierne vurderer å slutte. 
Oppslagene er laget på bakgrunn av en undersøkelse som er gjort av NSF-lokalt. Dette er ikke bildet 
AD får i møte med klinikkene gjennom oppfølgingsmøtene. Det er helt klart at en høy 
arbeidsbelastning og, stor grad av slitenhet over tid preger medarbeiderne. Sykehuset mener likevel 
at man ikke står for et mannefall. Samtidig erkjennes det at det må jobbes aktivt med tiltak for de 
avdelingene som har større turnover enn andre. Det er en uønsket utvikling at gjennomsnittsalderen 
på sykepleiere går ned og sykehuset vil arbeide aktivt med tiltak som for eksempel 
kompetanseheving, for å stoppe denne utviklingen 
 
AD ble stilt spørsmål om hvorfor ikke leder av brukerutvalget deltok i møte med den nye 
helseministeren. AD svarer at møtet var planlagt på kort varsel, som måtte gjennomføres med et 
minimum antall deltakere, på grunn av pandemien. Dermed var det vanskelig å bredde ut deltakere i 
møtet. 
 
I forbindelse med regjeringsskiftet og helseministerens sykehustale blir det varslet en rekke 
endringer på overordnet nivå. AD stilles spørsmål om hvilke konsekvenser behandlingsvalg vil få for 
brukere og pasienter samt sykehuset. Oppdragsdokumentene vil mottas i februar, og det vil bli gjort 
en analyse når disse kommer. Når de foreligger kan spørsmålet besvares konkret.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker administrerende direktør for orienteringen.  
 
 

Sak 004-22 Videreføring av dagens brukerutvalg 
AD imøtekom brukerutvalgets forespørsel om 1 års utvidelse av dagens utvalg i fjor. I dagens møte 
skulle medlemmene gi en tilbakemelding om man ønsket å fortsette i utvalget. Samtlige i BU ønsker å 
fortsette i vervet et år til. Funksjonsperiode 21.4.2021 - 28.2.2023. 
 
For at alle personer skal kunne delta på lik linje må møterom ved fysiske møter ha universell 
utforming. For hørselshemmede må det være tilgang til teleslynge eller høyttaleranlegg. 
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for at forespørselen om 1 års forlengelse av dagens Brukerutvalg ble 
imøtekommet. 

2. Samtlige av Brukerutvalgets medlemmer fortsette et år til. 
3. Brukerutvalget forutsetter at det påbegynte arbeidet med tilrettelegging for teleslynge 

fortsetter. Se sak 005-22 
 

Sak 005-22 Status teleslynge SØ 
Brukerutvalget hadde i 2021 status for teleslynge i SØ på agendaen i septembermøtet (sak 064-21) 
og møtet i desember (eventuelt). I dagens møte fikk Brukerutvalget en oppdatering på nåværende 
status. 
 
Møterommene med teleslynge på sykehuset som er omdisponert til behandlingsrom blir erstattet av 
ett stort kursrom og ett møterom med teleslynge i 1 etg. ved administrasjons bygget. Kursrommet 
har i dag lydsystem med mikrofon og høyttalere jevnt fordelt i himling. Sykehuset mener at med den 
foreslåtte løsningen har man god dekning med ulike typer møterom både i adm. bygget og i 
sykehuset, både sett i forhold til behov og sett opp mot forskriftskrav. 
 

Operative rom med Teleslynge 

03C01.042 Plenumsal (ved full åpnet sal) 

03C01.033 Stort undervisningsrom 

03A02.014 Sim senter 

03HU1.009 Bårekapell 

03B01.001 Kantine 

 
Ansvar 
Møtearrangør er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldene bruksanvisning for rommet, som finnes i 
EK og som laminert utgave i rommet. AV-utstyret har jevnlig vedlikehold, men brukere har også et 
ansvar for å melde inn feil når de finner dette. Det er viktig at brukere rydder opp etter seg, kveiler 
opp HDMI kabler, setter mikrofoner på ladning og logger seg ut. 
 
Vedlikehold 

- Vedlikehold fra leverandør på lik linje med resten av AV systemet i rommet 
- Systemene virker normalt uproblematisk, spesielle tester gjennomføres etter eventuelle 

tilbakemelding fra brukere 
 
Brukerutvalget mener at utstyret som skal benyttes må være brukervennlig. Er det vanskelig å ta i 
bruk, kan det ikke beskrives som universelt utformet.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for avklaringen og ser frem mot å følge dette opp videre. 
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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 (UR) har sendt en forespørsel om et tettere samarbeid 
mellom de to rådene. Det er en oppfatning av at Ungdomsrådet er underlagt Brukerutvalget.  
Ungdomsråd i andre steder i landet hadde god erfaring med å være sidestilt med brukerutvalget. 
 
Leder ved UR, Fredrik Bøe som deltok i møtet, presenterte ulike punkter som underbygger påstanden 
om at UR er underlagt BU: 

- Da UR ble opprettet var det beskrevet at BU oppnevnte UR. Hvordan kan et likestilt råd og 
utvalg oppnevne et annet likestilt råd eller utvalg? 

- UR møter blir lagt i forkant av BU møter slik at saker kan bli behandlet der før de går videre 
til styret? 

- UR har ingen kontakt med styret, er det aktuelt for de å delta i styremøte?  
- Under oppgaver for UR: utarbeide en arbeidsplan samt årsrapport. Samhandlingsavdelingen 

samler begge rapportene i en felles rapport for «brukermedvirkning». 
 
Det informeres om at retningslinjer for ungdomsråd som var til høring i UR og BU i fjor ferdigstilles i 
disse dager. Når retningslinjen foreligger vil man kunne konkretisere svar på flere av spørsmålene UR 
stiller. 
 
Det stilles spørsmål til hvorfor anmodningen til UR ikke ble tatt inn i et møte med 
Samhandlingsavdelingen? 
Når overnevnte retningslinjer foreligger anmodes det om at samhandlingsavdelingen arrangerer et 
møte med representanter fra UR og BU, samt andre relevante deltakere.  
Disse sakene er aktuelle 

- Prosedyrene må revideres etter nye retningslinjer.  
- Kan man formalisere gjensidig representasjon i det ene eller andre utvalget? 
- En fra Ungdomsrådet deltar i styremøte? 
- Prosess rundt oppnevninger må diskuteres 

 
BU og UR ser frem mot et tettere samarbeid. 
Ungdomsrådet får også en uforbeholden ros for å fremme saker av betydning og får en applaus for 
arbeidet de nedlegger. 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget anmoder om et møte for å drøftes saken når retningslinjene er godkjent og 
offentliggjort.  

2. Kan Samhandlingsavdelingen kalle inn til et møte når retningslinjene foreligger? Det er 
ønskelig med tidspunkt etter skoletid/ på ettermiddag da medlemmer i ungdomsrådet er 
tilgjengelige. 
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Sak 007-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
 
Vedtak: 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Underutvalg hoftebrudd SAFO, Norges 
Handikapforbund 

Fast Hanne Petersen 21.4.2021 - 
28.2.2023 

Modernisering og 
forbedring av hofte – og 
kne skole 

SAFO, Norges 
Handikapforbund 

Fast Hanne Petersen 21.4.2021 - 
28.2.2023 

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

FFO, Norsk 
allergiforbund 

Fast Anne Lisbeth Syvertsen 21.4.2021 - 
28.2.2023 

 
 

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. 
 
Det kom et innspill på om det var aktuelt å sende referater fra råd og underutvalg til alle 
medlemmene i BU. Dette ble nedstemt da det er viktigere å løfte aktuelle saker fra råd og 
underutvalg inn i BU for diskusjon. Det ble stilt spørsmål om det er noen grunn til at BU ikke sender 
inn sitt referat til regional HSØ. Alle referater ligger åpent ute. Dette har vært tatt opp tidligere. 
 
Underutvalg for Barn og unge 
Rapporten vil deles med BU når den foreligger. Fra brukerperspektiver har man brakt inn at man 
ønsker en kontaktperson eller koordinator i kommune og spesialisthelsetjenesten. Det er også satt 
fokus på områdene: Kontinuitet, ivaretakelse av forutsigbarhet, ivaretakelse av pårørende. Det er 
stor variasjon i kommunenes tilbud. De mindre kommunene har større utfordringer. 
 
Digitale utsendinger av brev 
Man vil nå få en SMS når du får et nytt brev. En påminnelses SMS vil sendes og når brevet ikke er 
åpnet på 5 dager vil det sendes per post. 
 
Kompetansebroen 
Håper man får penger til å starte et nytt prosjekt. Per nå er man går det mye på økonomi. 
 
FSU 
Handlingsplan og årsmelding ble gjennomgått (link til referat) 
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Årlig melding HSØ 
Hva er forbedringspunkter og hva har man forbedret/ hva fungerer bra. 
Fokus på nyskapende pasientforløp og kjøpe tjenester med hjemmeløsninger for kreft blant annet. 
Mange sykehus ser mot Østfold, da et godt stykke arbeid er gjennomført. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ønsker å beholde referater og informasjoner som før. 
2. Medlemmene i brukerutvalget bringer inn aktuelle saker fra råd og underutvalg ved behov 

for diskusjon. 
3. Brukerutvalget tar sakene til orientering 

 

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 beslutter at rapporten og følgeskriv sendes til sekretariatet for 
Helsefellesskapet/ SSU. 

2. Rapporten sendes ut til deltakerne for Dialogkonferansen om en uke. 
3. Det har vært spennende å arbeide med rapporten og resultatene fra dialogkonferansen og 

jobbe videre med hvordan Helsefellesskap fungerer over tid. 

 

Sak 010-22 Orientering fra leder av Brukerutvalget  
Leder av brukerutvalget Svein Gurvin orienterte muntlig om: 
 
Folkemøte 
Fysisk eller digitalt? Planlegges 8. februar. 
AD innleder møtet. 
 

Det inviteres til dialog om tre områder:  

Sykehuset Østfold kommer hjem til deg,  

kommuneoverlege Guro Steine Letting og klinikksjef Volker Solyga 

Hva forventer morgendagens pasienter? 

ungdomsrådsleder Fredrik Bøe og brukerutvalgsleder Svein Gurvin  

Sett i lys av det vi vet om framtiden, gjør vi de riktige tingene?  
fastlege og nestleder i styret i SØ Petter Brelin og avdelingssjef Andreas Stensvold 

Medlemmene i brukerutvalget spilte inn forslag til hva leder av brukerutvalget burde fokusere på hva 
gjelder brukermedvirkning. 
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Brukerråd Psykisk helsevern 
Det var noen utfordringer med gjennomføring av det første møtet. BU-leder har vært i kontakt med 
rådets sekretær. Rådet er i startfasen og må gis tid til å finne en hensiktsmessig form. Innspill knyttet 
til sakspapirer og tid til forberedelser og etterarbeid blir tatt med i det videre arbeidet.  
 
Er det aktuelt å ha en leder på brukernivå? 
Fra BU sin side minner man om viktigheten av at brukerrepresentantene i brukerrådet genererer og 
spiller inn saker til behandling. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering 

 

Sak 011-22 Årlig melding 2021 
Årlig melding for brukermedvirkning var sendt ut på forhånd. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar meldingen til orientering med de momentene som kom frem under 
diskusjonen. 

 

Sak 012-22 Eventuelt 
Møte – og kjøregodtgjørelse 
Det bes om at medlemmene sender inn reiseregningen så raskt det lar seg gjøre etter hvert møte i 
Brukerutvalget og andre utvalg, slik at dette kan registreres fortløpende gjennom året. 
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