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Anne Lisbeth Syvertsen 
Ninja Ulvestad Pettersen 
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√  
f  
√  
√ 
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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 015-22) 
Leder for juridisk avdeling, jurist Jostein Vist (sak 016-22) 
 
Fra Pasient- og brukerombudet i Østfold: 
Marianne Eek (09:30 – 12:00) 
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Sak 013-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 23. februar 2022 
godkjennes.  

 

Sak 014-22 Godkjenning av referat fra møte 26. januar 2022  
Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 26. januar 2021 er sendt ut til 
medlemmene. Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden: 
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/brukerutvalget 
 
Vedtak: 

1. Referat fra møte i brukerutvalget SØ 26. januar 2022 godkjennes med de innspill som kom 
frem i etterkant av møtet. 

 

Sak 015-22 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 
 
Dagens situasjon 
 
Pandemi 
SØ er fortsatt preget av pandemien. Ca. 34 pasienter ligger inne på nåværende tidspunkt med covid-
19. Tiden fremover er usikker. Omtrent 2/3 av pasientene innlegges med covid-19 som 
hoveddiagnose og ikke som diagnose i tillegg til annen sykdom eller skade. Det er få på intensiv og 
alvorlig syke er uvaksinerte og/ eller har en underliggende sykdom. 
 
Sykehuset har i dag et sykefravær på 13.5% (målet er 7%). Dette er mye høyere enn hva vi er vant til. 
Dette medfører mange ledige vakter som må dekkes opp, og som det naturligvis påvirker økonomien. 
Sykefraværet har medført noen avlysninger på poliklinikkene, men sykehuset har klart å 
opprettholde planlagt kirurgi. 
 
Grønn beredskap fortsetter 1 uke til i fellesskap med de andre helseforetakene i regionen, unntatt 
innlandet som har gul beredskap. Fortsetter dagens trend kan vi gå ut av beredskapen. 
 
AD får et spørsmål om plan for kapasitet på kort og lang sikt ved avlysninger av behandlinger o.l. 
Benytter sykehuset seg av ledige plasser andre steder? Får pasienten informasjon om fritt 
sykehusvalg dersom planlagt behandling avlyses? Dette må AD komme tilbake til, da hun er usikker 
på om det gis særskilt informasjon om dette nå, eller om man gir den vanlige informasjonen om fritt 
behandlingsvalg.  
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AD får spørsmål om langtidsfravær og hva som er grensen for at det er et langtidsfravær? Hvilke 
tiltak blir gjort? Ca. 3 uker og lengre kan defineres som et langtidsfravær. Tema om fravær tas ofte 
opp i AMU og i alle de måndelige oppfølgingsmøtene klinikkene har med AD. Grunnene for et 
langtidsfravær kan være mange. Dersom arbeidsmiljøet er en faktor følges dette tett opp via IA og 
leder. I følge tilbakemeldinger virker det ikke som økt langtidsfravær er grunnet utbrenthet som følge 
av pandemien – selv om det finnes enkelt tilfeller hvor dette er grunnen. Sykehuset har systemer på 
plass som skal bistå og følge opp dette. 
 
Folkemøte 
Folkemøte ble gjennomført tidligere i februar og gjennomføringen ble ansett som svært vellykket. 88 
personer var innom møtet. Det ble stilt noen spørsmål og innspill til utviklingsplanen. Møtet ble 
gjennomført digitalt. Møtet har gitt mersmak og man håper å kunne gjennomføre flere slike møter i 
fremtiden. 
 
Bygging 
Sykehusets prosjektinnramming er godkjent, slik at man kan starte første fase i byggeprosessen. SØ 
vil gjøre et grundig arbeid for å beskrive behov, rammene og økonomisk bærekraft slik at 
løsningsmodeller kan beskrives og besluttes for å få etablert flere senger og stråleterapi. SØ er glade 
for å endelig ha kommet til dette steget.  
AD ble stilt spørsmål ved HMS rapporten og ombyggingen av St. Josef. Støv og støy var faktorer som 
påvirket miljøet. Det er gjennomført tiltak for pasienter og ansatte som omhandler å gi god 
informasjon, samt møter med de som arbeider der. Arbeidene med bygget har vært forsøkt lagt til 
tider der det er minst aktivitet. Arbeidet som skaper mye bråk og støv skal i hovedsak være overstått 
per nå. Det har vært en god dialog underveis med hovedverneombudet. Man mener å ha ivaretatt 
muligheten til å drive forsvarlig pasientbehandling. 
 
Økonomi 
Det er brukt om lag 30 millioner mer enn budsjettet for januar, og det anslås at omlag 28 millioner av 
disse er i forbindelse med pandemi. En del er brukt på overtidsarbeid. 
 
Medisinteknisk utstyr (MTU) – Sykehuset har MTU til en verdi av nesten 1 milliard kr. Preventivt 
vedlikehold er et arbeid som gjøres fortløpende, men det har utviklet seg et etterslep på 30% som er 
for høyt. Dette arbeides det aktivt med blant annet med rekruttering av personell mm. 
 
Kapasitet 
I likhet med Sykehuset Østfold opplever alle helseforetakene mangel på plass, selv om Kalnes ofte 
blir tatt opp som et eksempel. Hvordan kunne det bli en så stor mangel på plass? Tilbake i tid 
besluttet HSØ at akuttmottakene skulle samles, noe som er en direkte årsak til mangelen på senger. 
Da akuttmottaket Moss ble besluttet flyttet og lagt ned var det var det for sent å omgjøre planene 
for nybygg. Imidlertid var det viktig å samle akuttmottaket og fagmiljøet. Selv om dette har medført 
kapasitetsutfordringer, har det økt kompetansen og styrket våre fagmiljøer. 
 
Personell/ rekrutering 
AD fikk spørsmål om mangelen på leger innen øye, nevrologi, psykiatri og patologi og hvilke tiltak 
som blir gjennomført for å ivareta kompetansen i sykehuset. Utfordringen innen eksempelvis øye er 
at legene tjener bedre ved å arbeide privat. Nevrologisk avdeling jobber med å bygge opp 
kompetansen, det vil ta tid, men de anser å være i rute. Mange psykiatere arbeider via 
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innleiemarkedet. De tjener bedre på å gå inn i byråer enn å ha fast jobb i sykehuset. Patologene har 
nok vært påvirket av at de ikke har hatt medisinsk ledelse i en lengre periode , men nå er dette 
kommet på plass for cirka et halvt år siden. Justeringer er iverksatt og det jobbes kontinuerlig for å 
bedre utviklingen. «Digital patologi» i 2023 kan medføre at andre HF eventuelt kan bidra med å 
avlaste avdelingen. Ellers arbeides det kontinuerlig med å beholde - og rekruttere sykepleiere og 
sykehuset har behov for å jobbe bedre for å gjøre det attraktivt å jobbe lenger på døgnområdene. 
 
Pårørende og sikker utskriving ble tatt opp og diskutert. Pasientsikkerhet ble også diskutert. Delegert 
ansvar for pasientsikkerhet ligger på hver avdeling. Fagdirektør og AD har det overordnede ansvaret.  
Pasientsikkerhet skal være en del av sykehusets rutiner.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker AD for orienteringen. 
 

Sak 016-22 Pasientrettigheter og koronarestriksjoner 
Brukerutvalget ønsker å se på pasientrettigheter og koronarestriksjoner. Det har vært hendelser ved 
sykehuset hvor ledsagere eller pårørende har blitt hindret i å bistå eller støtte pasienten på grunn av 
besøksrestriksjoner ved sykehuset. Selv om det nå er lettelser i restriksjonene ønsker brukerutvalget 
å få en gjennomgang og diskusjon om dette temaet for fremtidige hendelser eller kriser som kan 
utløse liknende problemstillinger. Fra juridisk avdeling SØ kommer Jostein Vist for å nyansere 
problemstillingen. 
 
Aktuelt lovverk for saken ble presentert.  

 Spesialisthelsetjenesteloven - Kapittel 2 §2-2 Plikt til forsvarlighet:  
Krever at tjenesten skal være forsvarlig samt helhetlig og koordinert. 

 Lov om pasient – og brukerrettigheter - Kapittel 3 §3-1 siste ledd, Pasientens eller brukerens 
rett til medvirkning: Ønsker pasient eller bruker at andre personer skal være til stede når 
helse- og omsorgstjenester gis, skal dette som hovedregel imøtekommes. 

 
Det oppstod behov for å regulerer inngang til sykehuset under pandemien med særskilte 
smittevernhensyn. Det kan bli et dilemma for helsepersonell å ivareta lovverket når restriksjoner 
også skal ivaretas. Restriksjonene er unntaket fra regelen, men ble hovedregelen i en periode.  
Det er mange vurderinger som skal tas i hvert enkelt tilfelle og de er situasjonsavhengig. 
Forsvarlighet må alltid tas i betraktning. Informasjon til de som skal gjøre vurderingene er viktig, slik 
at ikke misforståelser eller mistolkninger av reglene oppstår. Dialog og god kommunikasjon burde 
kunne løse de fleste tilfellene hvor det oppstår problemer. 
 
For fremtiden – hvordan kan all informasjon nå helt frem til de som skal gjennomføre behandling og 
ta vurderingen? Sykehusledelsen har det overordnede ansvaret. 
 
I forkant hadde Vist fått presentert følgende spørsmål som BU ønsket å diskutere: 
Hva kan man som pasient gjøre når man tror man har en rett og blir avvist? Som pårørende og eller 
pasient i en «sårbar» situasjon kan det være slik at de ikke har det som trengs for å kreve sin rett.  
Hvordan kan det sikres at den profesjonelle part kan fungere som ombud for pasient og eller 
pårørende? 
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Pasient og brukerrettighetsloven gjelder så langt det passer innen helsetjenesten. Generell 
veiledningsplikt innen lovverket kreves av helsepersonell. Derimot har helsepersonell svært ulik 
kompetanse. Det de ikke har er en grunnleggende forvaltningskompetanse. Det er naturlig at 
helsepersonellet agerer som en tjenesteyter og ikke forvalter, noe som er utfordrende. 
POB som var tilstede i møtet kunne fortelle at de svært ofte må bistå pasienter og pårørende med 
råd og veiledning, også innenfor dette feltet. 
 
Man kunne oppsummere saken med at det er viktig å øke kommunikative ferdigheter blant 
helsepersonell, i tillegg til bevisstgjøring av lovverket i det daglige arbeid. Lederne har er særskilt 
ansvar for at dette ivaretas. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for en grundig gjennomgang. 
2. Brukerutvalget forventer at denne type problemstillinger inngår i opplæring og trening av 

personell på alle nivåer ved sykehuset.  
3. Selv om forsvarlighetskravet «trumfer» de fleste andre hensyn rent operativt, kan man tenke 

seg at det å la være å ta vare på pasientrettigheter kan medføre at man i ettertid ser at 
forsvarlighetskravet ikke er ivaretatt. 

 

Sak 017-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
 
Vedtak: 

1. Ingen oppnevning. 
  

Sak 018-22 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. 
 
Modernisering av hofte – og kneproteseskole 
Prosjektet har satt opp en del milepeler. Det skal utarbeides en film, og kurs. 
Det er ønskelig at BU kan bistå med spørsmål om hvor mye kan man kreve at pasienten skal følge 
opp/ følge med? Dette tas opp som sak i neste BU. 
 
Standardisering av hoftebrudds behandling i Østfold 
Utvalget skal beskrive et standardisert pasientforløp for hoftebruddopererte pasienter som dekker 

perioden fra pasientene er operert på sykehuset til de er i stabil fase etter behandlingen. Det har 

foreløpig vært et møte i underutvalget. 

 
Digitale innbyggertjenester 
Medlemmet fikk ikke tilgang til det digitale møtet, og fikk dermed ikke deltatt. 
 
Folkemøte 
Ledere for hhv. brukerutvalget og ungdomsrådet hadde innlegg. Presentasjonen ble gjennomgått. 
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SSU 
Resultater og funn fra dialogmøtet ble presentert for SSU. Svein gikk gjennom presentasjonen. 
Helsefellesskapet henstilles å se på enkelte områder fra rapporten som kan arbeides videre med. 
 
Styringsgruppemøte for hjemmelab 
Hvordan ivareta de som ikke naturlig hører hjemme her? Løsningen vil bedre situasjonen for noen. 
Man er opptatt av å ha et system for når det tekniske ikke fungerer. 
 
Kreftområdet 
Oppstarten av kreftrådet har vært utsatt grunnet pandemi. Likepersonstilbudet på kreftavdelingen 
har også falt bort som følge av pandemi restriksjoner. 
 
FSU (se referat) 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 
2. Sak om modernisering av hofte og kneproteseskole skal settes på sakslisten til neste 

Brukerutvalg. 
3. Plan for oppstart kreftråd og normalisering av likepersonsarbeidet i kreftavdelingen, 

etterlyses. 
 

Sak 019-22 Orientering fra leder av Brukerutvalget  
Leder av brukerutvalget Svein Gurvin orienterte muntlig om: 
 
Vedlegg til årlig melding Sykehuset Østfold 
Vedlegget var forhåndssendt medlemmene i BU. Medlemmene kom med innspill til utkastet. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget gjorde noe justeringer og dokumentet godkjennes.  
2. Diskusjonen påpekte BU engasjement rundt barn og unges psykiske helse under pandemien, 

herunder ventetider.  
3. BU tar det med i sitt arbeid i 2022 

 

Sak 020-22 Eventuelt 
 
Rehabilitering er temasak i styremøtet SØ 28/2. Kan dette være aktuelt som temasak i BU også?  
Dette vil vurderes etter styremøtet.  
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