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Sak 041-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 18. mai 2022 godkjennes.  
 
 

Sak 042-22 Godkjenning av referat fra møte 20. april 2022  
Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 20. april 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 20. april 2022 godkjennes. 
 
 

Sak 043-22 Status økonomi i SØ  
Saken utgikk. 
 
 

Sak 044-22 Samhandlingsavvik mellom kommunene og SØ 
Sykehuset Østfold og kommunene har siden 2006 hatt en retningslinje for håndtering av avvik 
mellom partene. Brukerutvalget fikk en orientering om dette arbeidet og dagens status. Utprøving av 
samhandlingsavvik i Samnet (tidligere Fastlegeportalen) ble nevnt. Saken ble presentert av Linda 
Eikemo. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for en fin gjennomgang. BU mener at læringsverdien fra 
samhandlingsavvik bør ha potensiale for å øke ved raskere saksbehandling, BU ber om at SØ 
vurderer en modernisering ved digitale løsninger.  

 
 

Sak 045-22 Dialogmøte 2022 
Besluttet som fast sak frem til møtet avholdes (sak 035-22, vedtak 3).  
Temaene tegner seg tydeligere: 

- Samvalg  
- helsekompetanse for pasienter/ brukere og pårørende  
- faglig kompetanse for profesjonelle part  

og ble diskutert videre i møtet. Programkomiteen kaller inn til sitt første møte i løpet av mai for 
videre planlegging av dialogmøtet. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalgets programkomite tar med innspill og diskusjoner som fremkom i dagens møte, 
inn i videre planlegging av dialogmøtet. 
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Sak 046-22 Status for rehabilitering av slagpasienter i SØ 
Brukerutvalget har ønsket en gjennomgang om status for rehabilitering av slagpasienter i Sykehuset 
Østfold jfr. Pakkeforløpet for slag. Rehabilitering er en del av pakkeforløpet. Saken ble presentert av 
rehabiliteringskoordinator og spesialergoterapeut ved SØ, Beate Cecilie Bertheau Johannessen. 
 
Spørsmål: 

 Tverrfaglig rehabiliteringsteam på Helsehus er dette bare for slagpasienter?  
Nei, dette er et tilbud for alle rehabiliteringer. 

 Statistikk og ulikhetene i tjenestene, kommunale og spesialisthelsetjenesten?  
Dette er et område som trenger mer forskning, Ulikhetene har den seneste tiden begynt å 
jevnes ut. 

 Hvordan ivaretas slagpasientene som har mistet språket?  
Her finnes ulike prosjekter sammen med Sunnaas. SØ har nå en logoped 100% stilling. 
Helsehus og spesialiserte rehabiliteringsavdelinger har logoped involvert. Indre Østfold 
kommune har et eget logopedsenter. Dette området har forbedret seg. 

 Pakkeforløp slag og rehabilitering – i 2020 hadde SØ lave resultater i oppfølging etter 3 mnd. 
Aktuelle områder: Sjekk av svelg, syn. De under 64 år og over 75 år var ikke blitt innkalt etter 
3 mnd. Er tallene for 2021 bedre enn 2020? 
SØ har hatt mangel på logoped og at man har fått en i 100% stilling er et godt tiltak. 
Samarbeid med Øre-Nese-Hals avdelingen har i den forbindelse bedret seg slik at det er en 
bedre rutine på svelgvurderinger gjennom en FES (undersøkelse som gjør det enklere å se 
hva som er feil). Statistikken ser dårlig ut fordi det er etterslep på registrering da 
slagsykepleiere registrerer dette. Det har vært et etterslep også grunnet pandemien, i tillegg 
til mangel på personell og stor arbeidsbelastning. Synet går man alltid gjennom når man 
undersøker pasienten. Ortoptister kan trene opp synet, men denne ressursen er det stor 
mangel på generelt. 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for en fin gjennomgang.  
2. Praksis med «konvolutt» med relevant informasjon ved utskriving ser ut til å være en god 

praksis og nyttig for pasienten. BU ser det fordelaktig at denne praksisen videreføres.  
3. Egen konvolutt til pårørende ansees hensiktsmessig. 

 
 

Sak 047-22 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. 
 
Faglig samarbeidsutvalg 
Hanne prioriterte FSU møtet fremfor møtet i underutvalg for hoftebehandling i Østfold, som var på 
samme tidspunkt. Sak 012-22 som omhandlet pakkeforløp kreft har punkter som kan være 
interessante for BU å se nærmere på. 
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Kompetansebroen 
Veien videre er ikke avsluttet. Styringsgruppen vil få informasjon slik at det kan spres informasjon om 
kompetansebroen. 
 
Arbeidsgruppe somatikk og strålebygg 
Prosjektet er i en tidlig fase. Det ble luftet mange positive fordeler og ønsker for pasientene og 
pasientbehandling. Likepersonstilbudet skal opp å gå ila høsten på tvers av de ulike organisasjonene. 
Helsetorget er nedlagt, men pasientvertene skal videreformidle tilbudet. 
 
Mine timeavtaler 
Hva som skjer bak innkallingene ble tatt opp få forrige møte.  
 
Styringsgruppemøte prosjektinnramming. 
Startfasen. Det planlegges mange møter fremover. 
 
Samhandlingsforum 
Årlig delingsarena for hele helsetjenesten somatikk, psykiatri, kommuner og sykehus. 
Ulike tematikker. Omtrent 150 personer. 
 
Samling for leder og nestledermøte i HSØ området 
Mer konstruktivt møte enn på lenge. Tematikk om hvordan brukerutvalgsmøter organiseres, 
planlegging og overordnede prosedyrer ble diskutert og erfaringer ble utvekslet. Dette var nyttig 
erfaringsdeling. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 

 
 

Sak 048-22 Orientering fra leder av Brukerutvalget  
Det ble diskutert om at dette punktet utgår som permanent punkt da det erfares at informasjon blir 
gitt underveis i møtet og referatsføres i de aktuelle sakene. 
 
Vedtak: 

1. Orientering fra leder av Brukerutvalget utgår.  

 
 

Sak 049-22 Eventuelt 
Kommentar til styresaker Sak 45: Tilsynssaker – Brukerutvalget uttrykker bekymring for denne saken, 
både mht omfang og at mange saker fortsatt er uavsluttet. BU ser frem til at saker «lukkes», 
informasjon om status etter behandling i styremøtet 23/5 2022. 
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