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Sak 021-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

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

Sak 022-22 Godkjenning av referat fra møte 23. februar 2022  
Referat fra møte 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 
 
Vedtak: 

1. Referat fra møte i brukerutvalget SØ 23. februar 2022 godkjennes. 

 

Sak 023-22 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 
 
AD hadde fått oversendt 2 spørsmål av Brukerutvalget v/ arbeidsutvalget i forkant av møtet: 

 Psykisk helse barn og unge. 
Psykisk helse under pandemien og ventetider.  
1. Er det noen diagnoser/ lidelser som har økt i omfang under pandemien, og dertil ventetid 
for behandling?  
2. Hva er statusen for ventetider? 
3. Hva er satsningen i Sykehuset Østfold for å ta igjen ventetidene? 

 
Både HSØ og styret i SØ er opptatt av avslagsprosent og ventetider. Ventetider spesielt innen 
voksenpsykiatrien. På månedlig basis svarer på dette til HSØ i oppfølgingsmøtene. Sykehustalen og 
nasjonal helse og samhandlingsplan har som mål å innføre førstegangssamtaler på alle, dermed vil 
avslagsprosenten gå ned eller bli mindre relevant. AD har besøkt BUPP Fredrikstad, hvor de hittil har 
utprøvd avklarende inntakssamtaler på nesten100 pasienter. Pasienten vil få en vurdering der og da 
og det kan raskt avklares på hvilket nivå pasienten skal behandles.  
 
Henvisninger har økt 10% siden i fjor. Diagnosen alvorlige spiseforstyrrelser har økt blant barn og 
unge. Denne gruppe pasienter får ikke lenger ventetid på grunn av sykdommens alvorlighetsgrad, 
derimot kan dette gå utover noen andre diagnoser. Ventelistene for barne- og ungdomspsykiatri 
hadde en topp ved juletider (grunnet sykefravær hos helsepersonell), men nå begynner man å 
komme i rute igjen.  
 
Det er en utfordring med å få tak i psykologspesialister da en del går til helprivate arbeidsplasser. Det 
diskuteres med HSØ om at innleiemarkedet er et økende problem. Man kan benytte lønn som 
rekrutteringsvirkemiddel, men sideeffekten av dette kan være at flere ønsker høyere lønn eller 
tilsvarende, noe som medfører en økonomisk stopper for dette. 
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For å få ned ventelistene har vi tiltak som kveldspoliklinikk og samarbeid med kommunene. Det 
gjøres vurdering av hvor mange samtaler de forskjellige behandlerne kan ta på seg. Man ønsker å 
samle mer utredning til en dag kontra det man i dag gjør over mange uker. Dette skal prøves ut fra 
høsten i BUPP Fredrikstad og vi håper det gir positive erfaringer.  
 

 Krigen i Ukraina 
1. Hvordan påvirker flyktningstrømmen fra krigen i Ukraina, SØ, når vi i utgangspunktet har 
kapasitetsbrist? 
2. Hvordan arbeider man med beredskap i forbindelse med dette? 

SØ er ut av grønn beredskap. Det er dermed nå ikke beredskap for pandemi. SØ har fortsatt et høyt 
sykefravær i forbindelse med pandemien. Krigen i Ukraina er ikke i dag en beredskapssituasjon, men 
påvirker SØ likevel. Beredskapsplaner for atomulykker og IKT i form av cyberangrep er sett på. 
 
 Av de to ulykkene er det foreløpig vurdert at det er lav risiko for både atomnedfall og atomulykker. 
Jod tabletter til pasienter og helsepersonell under 40 og innendørsopphold (med eventuell stenging 
av sykehuset) i 2 døgn omfatter prosedyren for atomulykke. Vedrørende cyberangrep er vi er godt 
trent for korte bortfall av IKT. Det blir gjort en ny vurdering av hvor lang tid sykehuset kan være på 
«manuelle» rutiner. 
 
Vedrørende flyktningestrømmen kan det tuberkulose screenes 600 personer i uken. UDI ivaretar 
logistikken rundt dette. Ved en bedre logistikk kan klare 1000 personer. Da har man behov for flere 
radiografer og lab. folk. Foreløpig er mani rute. 
 
Hvordan påvirker denne situasjonen pasientene våre? 
Pasientene fra Ukraina kan komme via fastlege, flyktningmottaket i Råde, eller via luftbro hvor fly 
med Ukrainske flyktninger ankommer Gardemoen og OUS fordeler pasientene til ulike sykehus. Per 
dags dato har det kommet få pasienter, men vi forbereder for at det vil komme flere. Ledergruppa i 
SØ tar dette opp på de faste tirsdagsmøtene. 
 
Det kom spørsmål om registrering og statistikk av tuberkulose oppdaget hos flyktningene: Tall for 
tuberkulose/ resistent tuberkulose antas registreres i statistikk og vil passes nøye på i tiden fremover. 
Det ble også stilt spørsmål ved om Norge kan benytte Ukrainere som er helsepersonell. Det har ikke 
vært vurdert til nå  
 

 Annet 
Fastlegemangelen – merker sykehuset mangelen konkret? SØ opplever ikke at de blir rammet av 
hendelser relatert til fastlegemangel. Men SØ er bekymret for situasjonen. SØ har foreløpig ikke  hatt 
behov for å diskutere dette i samarbeidssamtaler eksempelvis i Partnerskapsmøtet denne uken. 
 
 
Kort utdrag av aktuelle styresaker: 
Utviklingsplanen begynner å bli ferdig og man mener den er dekkende for de aktuelle områder. 
Styret kan komme med noen siste innspill i mandagens styremøte. Anne Grete Erlandsen gjorde en 
god jobb med planen før hun sluttet. Det vil ikke bli gjennomført store justeringer nå. 
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Økonomi 
SØ er 30 millioner i minus på månedlig basis siden i jul, grunnet sykefravær. 12.5% var sykefraværet 
på det meste. Det er tatt vekk noen ekstra avlønninger da man gikk vekk fra grønn beredskap. Man 
anser fortsatt underskuddet som koronarelatert. Året ØLP-prosess er i gang. Det er en økonomisk 4 
års plan, hvor en beskriver hvilke områder   som skal satses på gjennom økte investeringer. Det 
meldes inn betydelig flere behov enn det er mulighet til å realisere  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 
 
 

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». SØ skal sammen med private leverandører 
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). Apparatet for prøvetaking er per i dag ikke i bruk, men man tar sikte for at prosjektet er 
ferdig i utgangen av 2022. Anne Eva Bjerke, prosjektleder innovasjon i Sykehuset Østfold, presenterte 
prosjektet for BU. 

- Det er spennende å hvordan innovasjonspartnerskap fungerer. Vi ser frem til å se den 
endelige løsningen og hvordan det er til gunst både for pasient og behandlende instans. 

- Bu ser også frem til å se hvordan løsningen(e) fungerer hensyntatt den digitale kompetansen 
i befolkningen 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen.  
 

 

Sak 025-22 Dialogmøtet 2021 
Rapporten fra dialogmøtet 2021 ble presentert i Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) 11. februar. 
Momentene er skrellet ned til et dokument som presenterer de 2-3 momentene som fikk mest 
poeng innen helsefellesskap, pårørende og psykiatri. Noen momenter kunne også slås sammen. 
Dokumentene vil kunne benyttes aktivt inn mot ulike prosesser, utvalg og likende. Saken ble 
presentert v/ Linda Eikemo. 
 
BU: Linda Eikemo har gjort en meget god jobb med å synliggjøre, og adressere, de forhold som ble 
vektlagt i prosessen 5/11.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Det gleder BU at resultatene fra Dialogmøtet går inn i, og brukes aktivt i, SSUs arbeid. Det blir 
interessant å følge opp hvordan det konkret blir brukt i praktisk arbeid. 
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Sak 026-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter 
 
Forslag til vedtak: 

1. Ingen oppnevning. 
 
 

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. 
 
Svein deltok på Partnerskapsmøte 21/3. Partnerskapsmøte er en viktig forankring for SSU og 
Helsefellesskap. For pasienter og pårørende er det meget viktig at helsetjenesten fungerer så 
sømløst som mulig.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering.  
 
 

Sak 028-22 Modernisering av hofte – og kneskolen 
Ortopedisk avdeling ønsker å modernisere og forbedre dagens hofte- og kneskole. De ønsker å tilby 
pasientene trygge og innovative løsninger som muliggjør pasientmedvirkning, økning i kvalitet og 
pasientsikkerhet samtidig som det tilpasses dagens samfunn.  
 
Brukerrepresentant i prosjektet, Hanne Petersen, vil i dagens møte diskutere ulike punkter for 
brukermedvirkning med BU for å bringe dette tilbake til prosjektet.  

 Standardisering av hoftebruddbehandling i Østfold 
- Rehabilitering/ opptrening/ habilitering benyttes om hverandre. Det er viktig at disse ikke 
blandes sammen, og bør defineres tydelig 
 

 Modernisering av hofte og kneskole 
- det planlegges utvikling av en app for blodprøver og røntgensvar 
- det skal lages en film. Universell utforming er viktig her 
- Det kreves at man skal benytte bank ID for å logge inn, det kan bli utfordrende for noen 
- Kan man sammenlikne noe med Lovisenberg/ Martina Hansen? 
- AktivA er det aktuelt å se dette i sammenheng? 
 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget mener dette er et viktig arbeid hvor det er mulighet for forbedring og 

effektivisering ut fra pasientens behov. BU er takknemlig for å få innblikk i problemstillinger 
og ser frem til å få et innblikk i det videre arbeidet. 

2. Brukervennlighet og universell utforming anses som viktig i disse prosessene. Hvordan sikre 
at pasienter kan nyttiggjøre seg av informasjon og trening både i forkant og i etterkant av 
operasjon? 
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3. BU ser det som hensiktsmessig at hele prosessen er helhetlig og sømløs 
 

 

Sak 029-22 Orientering fra leder av Brukerutvalget  
Leder av brukerutvalget Svein Gurvin hadde ingenting å orientere om. 
 

 

Sak 030-22 Arbeidsutvalget  
Muntlig orientering fra årets første møte i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget ønsker å ta med aktuelle 
tema fra BU, konkretisere disse til aktuelle saker og diskutere nye saker som kan være aktuelle for 
BU. Nye saker for fremtidige møter, ble presentert.  
 
Dialogkonferansen 2022.  
Etter forrige møte med Jostein Vist i Brukerutvalget 23. februar, ble det diskutert hvorvidt 
kompetanse/ helsekompetanse, kan være et aktuelt tema. BU har begynt å modne tematikk og 
innhold til neste dialogmøte.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 
2. Dialogmøte foreløpig dato senest 5. november, tematikk avklares før sommerferien. 

 
 

Sak 031-22 Eventuelt 
Ingen innspill 
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