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√  
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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 034-22) 
Avdelingssjef kreftavdelingen Andreas Stensvold (sak 038-22) 
 
Fra Pasient- og brukerombudet i Østfold: 
Marianne Eek  
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Sak 032-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 20. april 2022 godkjennes.  
 
 

Sak 033-22 Godkjenning av referat fra møte 23. mars 2022  
Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 23. mars 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. mars 2022 godkjennes. 
 
 

Sak 034-22 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 
 
Kort utdrag av aktuelle styresaker: 
 
Utbygging 
Før påske oppstod en ny situasjon delvis grunnet pandemi men også grunnet krigen i Ukraina, som 
medførte en betydelig prisøkning på ulike varer, derav også byggematerialer. Tidsperspektivet for 
hvor lenge dette vil vare, er svært usikkert. Per dags dato er det leveranseproblemer grunnet 
nedstigninger i Shanghai, det er utfordringer knyttet til folk som skal utføre arbeidet, ofte er dette 
østeuropeere som det allerede er mangel på. Hovedutfordringene er dermed leveranser, folk til å 
utføre arbeidet og pris. Økonomi er naturligvis mye diskutert og et stort tema da sykehuset kun kan 
benytte de ressursene man har innenfor rammene som er gitt.  
 
De fire prosjektene som ligger i planen for utvidelse er:  

 Akuttmottaket: skulle ferdigstilles i årsskiftet 2023/24 
 MR nr. 4: SØ skulle hatt denne allerede i 2016, men det har ikke vært plass. Nybygg ved siden 

av akuttmottaket var foreslått løsning 
 Sengepost i 2. etasje 03.B02. som vil gi 18 senger, en såkalt «complex patient unit» med 

medisinske pasienter 
 Ambulansestasjon i Halden må fornyes da lokalene er svært gamle og slitt.  

 
Etter prisøkningen koster prosjektene nå mellom 100-150 millioner mer enn beregnet. Nytt somatikk 
– og strålebygg var planlagt ferdig 2028. SØ hadde også en plan for avsetninger år for år til dette nye 
bygget. Overnevnte utfordringer medfører en usikker tid for planene som er satt.  
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Det er ikke store midler å benytte fra HSØ da det er mange byggeprosjekter pågående samtidig i 
årene fremover. HSØ sier foreløpig at de må prioritere å fullføre og satse på prosjektene som 
allerede er i gang og SØ er dessverre langt nede på listen. SØ mangler omtrent 70 senger i dagens 
drift, men det er også betydelige plassproblemer på andre sykehus, slik at det er noe uklart om SØ er 
i en særsituasjon i forhold til plassproblemer sammenliknet med andre sykehus. Enkelte andre 
sykehus har også hatt mulighet til å «kjøpe» plass andre steder, noe ikke SØ har mulighet til. Saken 
vil legges frem for styret og en beslutning må tas i forhold til ny sengepost i 2. etg 03.B02. Anbud må 
vurderes – et anbud er en bundet avtale og SØ må vite at man har betalingsmulighet til de andre 
prosjektene. SØ har også avtalt et møte med HSØ for å diskutere saken. 
 
Økonomien i sykehuset etter pandemien viser et underskudd på 7-8 millioner for dette året når man 
tar vekk utgiftsposter i forbindelse med korona. 
 
AD får spørsmål om hva slags anbefalinger styret ønsker for hvilke prosjekter som bør prioriteres. 
Anbefalinger må AD gjøre i samarbeid med prosjektledelsen. Prosjektledelsen vil komme med et råd 
som vil sees på i den store sammenhengen, blant annet hvilke justeringer som kan gjøres i planene.  
Et av de største utfordringene i SØ er at man mangler senger, og SØ har en situasjon i forhold til 
overbelegg, som bør løses. Ingen beslutninger er foreløpig tatt. 
 
Per i dag er pasientbelegget på ca. 90% innen kirurgi, over 100% innen medisin. Medisin har ca. 3 
pasienter ekstra per tun. Overlegget er stabilt gjennom året.  
Helse Norge har noen utfordringer innen helse og omsorgssektoren som kan gjøre prioriteringer og 
økonomi ekstra vanskelig. Det er en pågående «fastlegekrise» med krav om 2-3 milliarder, utvikling 
av tilbud innen psykiatri i kommuner og spesialisthelsetjenesten med krav om 2-3 milliarder. Mer skal 
overføres til kommunen, og sykehusene er styrt stramt. Dette med prisvekst rammer «alle» 
helseforetak og løsningen vil kunne bli utsettelser av ulike prosjekter. 
 
Overordnet er Norge kåret til å ha verdens beste helsetjenester. Det er et høyt nivå og bredt spekter 
av helsetjenester, men man er noe bakpå når det gjelder tilgjengelighet og innen overføringer til 
kommunehelsetjenesten.  Forebygging er et viktig tema og må satses på helt ut i kommunene. 
 
Sist fikk AD spørsmål om hva definisjonen på langtidsventende er. Dette er de som har ventet over 1 
år. Per i dag er dette 80 pasienter i SØ, hvilke avdelinger de tilhører er noe usikkert, men AD kan 
innhente informasjon om dette. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget er bekymret for den negative utviklingen med tanke på økonomi, BU er også 
urolige for at nåværende og fremtidige pasienter innen psykiatri og somatikk blir 
skadelidende grunnet utfordringen. 

2. BU forutsetter at det fortsatt arbeides for å realisere planene knyttet til utvidelse denne 
perioden til tross. 
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Sak 035-22 Dialogmøtet 2022 
I BU møtet 23. mars sak 025-22 ble man enige om at tematikk burde avklares innen sommerferien.  
Aktuell tematikk som ble diskutert i forrige møte var kompetanse/ helsekompetanse.   
Følgende ble diskutert som mulige innholdselementer: 

 Pasientrettigheter og forsvarlig helsehjelp krever kompetanse hos helsepersonellet som 
utøver behandlingen og pleien. Hvordan kan pasienten sikres forsvarlig helsehjelp og at 
rettigheter blir ivaretatt  

 Samvalg. 
 Helsekompetanse (Helsekompetanse er personers evne til å forstå, vurdere og anvende 

helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. 
HOD – Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019-2023)  
- Hvilke krav kan man stille pasienten?  
- Hvordan kan helsevesenet bidra innenfor dette området?  
- På hvilken måte er den profesjonelle part profesjonell?  

 Det var enighet om at temaet helsekompetanse og kompetanse blir årets tema. Temaet må 
defineres tydelig. 

 Få inn en juridisk betraktning på hva pasientene kan forvente seg av helsetjenesten? 
 Helsekompetanse knyttet opp mot pasient – har kommet frem under etableringen av 

Helsefellesskapene.  
 Det forbyggende aspektet er interessant å se nærmere på 
 Hvem har ansvar for helsefremmende arbeid i SØ? 

 
Vedtak: 

1. Årets tema er helsekompetanse/ kompetanse og pasientrettigheter/forsvarlig helsehjelp.  
2. Følgende danner arbeidsgruppen som skal jobbe videre med tematikken: Svein, Anne-

Lisbeth, Mona, Inge og Hanne.  
a. Arbeidsgruppen spisser tematikken og formulerer spørsmål  
b. Navn på møtet 
c. setter en dato 
d. planlegge for gjennomføring  

3. Dialogmøtet, status, vil være en fast sak i BU møter fremover. 
 
 
 

Sak 036-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
 
Vedtak: 

1. BU anmoder brukermedvirkning i prosjektgruppen i tillegg til styringsgruppen. Som svar på 
forespørselen i etterkant av møtet foreslo sekretariatet for prosjektet at det ville være mer 
interessant og aktuelt for brukerrepresentanter å delta i arbeidsgruppene. Den første under 
delprosjekt fag og medvirkning er arbeidsgruppen for kreftsenter og stråleterapi. 

2. BU ønsker at observatør i styringsgruppen har en vara. Vara foreslås å være deltakeren i 
arbeidsgruppen, og vice versa.  
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Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Observatør i 
styringsgruppen for 
Prosjektinnramming for 
stråle – og somatikkbygg 

FFO Fast Mona Larsen 21.4.2021 - 
28.2.2023 

Arbeidsgruppe for 
kreftsenter og stråleterapi 
Prosjektinnramming for 
stråle – og somatikkbygg 

Kreftforeningen Fast Ninja Ulvestad 
Pettersen 

21.4.2021 - 
28.2.2023 

 
 
 

Sak 037-22 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. 
 
PPO Pasient og pårørendeopplæring 

 Nytt råd ble satt sammen av en del nye deltakere. Mandatet ble sett på. 
 Brukerutvalget og ungdomsrådet presenterte hva de jobber med.  
 Handlingsplan opplæring av ansatte, skal vedtas neste møte.  
 Påmelding til kurs i helsepedagogikk ligger i disse dager ute (link til påmelding via 

Kompetansebroen)  
 Det arbeides med å utarbeide en oversikt/ nettside over hvilke kurs som finnes via sykehuset. 
 Helsepersonell læres opp til koding etter behandling eller kurs med pasienten. Koder 

generere inntekter for sykehuset.  
 Det planlegges et seminar for barn og unge etter sommeren. Ungdomsrådet skal komme 

med innspill på tematikk. 
 
Kompetansebroen 

 Avsluttende prosjektdokumenter er ferdigstilt.  
 Økonomi er svært avgjørende for fremtiden men det er skaffet midler til å fortsette et år til. 
 Man vil knytte Kompetansebroen mer opp mot Helsefellesskapet, spesielt innen områdene 

samhandling og dialog med fastlegene. 
 
Brukerkonferanse for Slag 
Utskrivning av slagpasienter og rehabilitering var blant annet tematikken, sykehuset ligger nederst på 
listen over å ivareta krav om rehabilitering innen 3 måneder jfr. Pakkeforløpet – fase 2. 
Hvordan blir fase 2 innført i sykehuset Østfold når det gjelder rehabilitering? 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar saken til orientering. 
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Sak 038-22 Digital hjemmeoppfølging 
I prosjektet «Nyskapende pasientforløp» har Sykehuset Østfold sammen med ulike 
samarbeidspartnere utviklet fremtidsrettede løsninger og tjenester som muliggjør trygg og god 
hjemmeoppfølging for kreftpasienter. Prosjektet er nå avsluttet og endte med kjøp av utviklet 
løsning. Les her for mer informasjon om prosjekt og samarbeidspartnere. Saken ble presentert av 
Andreas Stensvold, avdelingssjef kreft. 
 
I disse dager kartlegges løsningen innenfor områdene hjerte og lunge, geriatri, prematur og ortopedi. 
Stensvold mener løsningen også har overføringsverdi til mange andre seksjoner også psykiatri. 
Psykiatri innfører i disse dager Checkware som også er en løsning for oppfølging utenfor sykehuset. 
 
Stensvold nevnte også blodprøvetaking i hjemmet i forbindelse med digital hjemmeoppfølging. 
Senter for laboratoriemedisin presenterte dette prosjektet for BU i møtet 23. mars. 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for informasjon om prosjektet. Skal virkelig bli spennende å følge dette 
når det rulles ut i full bredde.  

2. BU merker seg at prosjektet er tenkt å kunne overføres/tilpasses andre områder, også 
psykiatri.   

 
 

Sak 039-22 Orientering fra leder av Brukerutvalget  
Saken utgikk da leder av brukerutvalget Svein Gurvin ikke hadde noe å orienterte om. 
 
 
 

Sak 040-22 Eventuelt 
 
Likepersonsarbeid ved SØ 
Likepersoner, besøkstjeneste, samtalegrupper, og helsetorget ble avviklet i forbindelse med 
pandemirestriksjoner mars 2020. 
Flere etterspør nå tjenesten og man forventer og forutsetter at SØ tar et initiativ til at dette tas opp 
igjen da dette er i tråd med å normalisere virksomheten.  
  
Vedtak: 

1. Pasient – og brukerorganisasjonene har aktive likepersonstjenester og det må tas en generell 
vurdering av likepersonsarbeidet i SØ. Det må tas en prinsipiell avgjørelse om hvorvidt og 
hvordan dette skal benyttes. Avgjørelsen skal ikke være opp til hver enkelt avdeling å 
avgjøre.  

2. Likepersoner kan avlaste helsepersonellet ved å ha gode samtaler med pasienten innenfor 
mellommenneskelig tematikk. 

3. Representant i PPO tar dette med inn i Pasient og pårørende opplæring 
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Innovasjon tilknyttet psykiatri 
Det har i mange år vært meldt kapasitetsbrist innenfor psykiatri området. Avvisningsraten på 
henvisninger er høy og det uttrykkes bekymring etter koronaen. SØ har hatt 
innovasjonspartnerskapsprosjekter med gode/håpefulle resultater innenfor somatiske 
problemstillinger. Kan denne metodikken benyttes også på dette PSYK-feltet?  Brukerutvalget 
diskuterte rundt dette spørsmålet. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ber om status på bruk av nye metoder og resultater knyttet til arbeidet innen 
psykiatri. 

2. Det er også et ønske om en gjennomgang av hvordan kapasiteten skal ivaretas i tiden 
fremover. 
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