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Referat fra møte i brukerutvalget SØ 
Onsdag 15.juni 2022 (godkjent) 

 
Tilstede: 

Medlemmer:  
Svein Gurvin 
Kari Bjørnerud 
Anita Helene Ørbeck 
Hanne S. Petersen 
 

 
√ 
√     
√ 
√ 
  

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

f  
√  
√  
√ 
√ 
   

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

  
Fra SØ:  
Rådgiver samhandlingsavdelingen og referent Linda Eikemo 
Driftskoordinator akuttmottaket, Camilla Amundsen (Sak 053-22) 
Rådgiver eiendomsavdelingen, Trond Ingar Karlstad (Sak 054-22) 
Klinikksjef psykisk helsevern og rusbehandling, Andreas Joner  
og kvalitetsrådgiver Finn-Arild Andersen (Sak o58-22) 
 
Fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon):  
Tove Malnes, og Connie Yven (12.00-12.30) 
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Sak 050-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
15. juni 2022. 
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møte i brukerutvalget SØ den 15. juni 2022 
godkjennes. 

 
 

Sak 051-22 Godkjenning av referat fra møtet 18. mai 2022 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 18. mai 2022 er sendt ut til medlemmene. 
Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden: 
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/brukerutvalget 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget godkjenner referatet fra den 18. mai 2022. 

 
 

Sak 052-22 Dialogmøtet 2022 
Vedtatt som fast sak frem til Dialogmøtet skal avholdes i løpet av høsten 2022. Programkomiteen 
presenterer hva de har jobbet med og medlemmene i BU bidrar med innspill til videre planlegging.  
Temaet for årets Dialogkonferanse er fagkompetanse og Helsekompetanse, med overskriften Hva 
skjer i skjæringspunktet mellom pasientens rett til helsehjelp og tjenestenes plikt til å yte forsvarlig 
tjeneste? 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget godkjenner teamet for årets Dialogmøte 2022, med de innspill som fremkom i 
møtet. 
 
 

Sak 053-22 Pårørende i akuttmottaket 
Akuttmottaket Kalnes ønsker en dialog med Brukerutvalget om hvordan de kan kommunisere ut 
begrensninger av pårørende i avdelingen. Akuttmottaket Kalnes er underdimensjonert. Svært mange 
mennesker et til tider samlet på et lite areal. Pandemien medførte begrensninger med blant annet 
pårørende, noe som gjorde akuttmottaket mer bevisst på problemstillingen. Taushetsplikt og 
ivaretakelse av pasientene har vært lettere under pandemien. Akuttmottaket har få enerom, ikke 
stoler nok, og det er fortsatt et utfordring å ivareta alle pasientene som kommer inn med forskjellig 
smitte i tillegg til Covid-19. 
 
I forbindelse med problemstillingen har akuttmottaket vært i kontakt med juridisk avdeling SØ. I 
Pasient - og brukerrettighetsloven har pasienten krav om å ha med seg pårørende, derimot går en 
forsvarlig drift og krav om ivaretakelse av pasientsikkerheten foran dette kravet. I tillegg regulerer 
brannforskriftene antall personer og hvor de kan oppholde seg (fri rømningsvei etc.). 

mailto:brukerutvalget@so-hf.no
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Utkastet til et informasjonsskriv ble presentert for Brukerutvalget. Her beskrives blant annet at de 
som prioriteres å ha med pårørende er kritisk syke pasienter, barn, pasienter med kognitiv svikt eller 
pasienter med følgepersonell. Det henstilles også at pårørende venter i sykehusets vestibyle. 
Medlemmene i brukerutvalget kom med tilbakemeldinger og innspill til endringer på 
informasjonsskrivet. 
 
Driftskoordinator i akuttmottaket Camilla Amundsen, presenterte saken. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget har tidligere behandlet akuttmottaket og dets begrensninger. BU anerkjenner 
at det er praktiske utfordringer grunnet arealbegrensninger og forstår at man må gjøre 
nødvendige grep for å ivareta praktisk drift i behandlingen av pasienter. Det er beklagelig at 
det i noen grad går utover pårørende som må oppholde seg andre steder. Problemstillingen 
forsterker viktigheten av å få på plass et nytt akuttmottak. 

2. Brukerutvalget er betenkt at Pasient – og brukerrettighetene begrenses grunnet 
akuttmottakets er underdimensjonering. 

 
 

Sak 054-22 Parkering 
Eiendomsforvalter i Sykehuset Østfold, Trond Karlstad informerer Brukerutvalget om parkering i 
Sykehuset Østfold. 
 
Ny parkeringsløsning vil komme i Sykehuset Østfold (Moss og Kalnes) 

 Planleggingen startet i 2017. Oppstart av løsningen vil skje i september 2022. 
 Medieomtale og informasjon vil komme i forkant av ibruktakelsen. 
 Skiltgjenkjenning vil innføres: skiltet blir lest/ skannet foran og bak. 
 Bøtelegging vil bli borte. Typisk bøtelegging vil bli «feilparkeringer». 
 Ledige plasser vil bli lettere å få oversikt over via Apcoa – appen. 
 Digitale skjermer på området vil gi sjåfør informasjon om hvor man skal kjøre for å parkere. 
 Betaling og administrering av dette kan gjøres i etterkant av parkeringen. 

o 4 alternativer for å betale: via app, på internett, i p-automat eller faktura (faktura 
gebyr på 39,- påløper etter 48t). Ingen vil få gebyr de første to månedene etter 
implementering. 

 HC parkering: man må registrere seg som bruker ved hver parkering på et nettbrett ved 
hovedinngangene i sluse på vei inn i sykehuset, slik at man ikke belastes parkering. Det vil 
undersøkes om dette kan registreres i appen. Informasjonen om hvordan man går frem vil 
være ved HC parkeringsområdene. 

 Vil det være aktuelt med parkeringshus? Man ønsker å få dette til, men det er behov for en 
del planlegging og avklaring innen dette området. 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. Det er bra det skjer en endring på dette området 
og dette en svært bra forbedring som vil lette pasienter og pårørendes opplevelse av 
parkeringen ved SØ. Løsningen virker i tillegg universelt utformet. 

2. Brukerutvalget ser forventningsfullt frem til at løsningen kommer på plass. 
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Sak 055-22 Leder og nestledersamling ungdomsråd 
Sykehuset Østfold har fått i oppdrag å arrangere møte for ledere og nestledere, samt koordinatorer i 
Helse-Sør Øst vinteren 2022-23. Det er ønskelig med et medlem fra BU i programkomiteen.   
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget anser dette som et verdifullt tiltak for å bygge nettverk og bli kjent, samt en 
god hjelp i forbedringsarbeid. 

2. Brukerutvalget velger ut Inge Langsholt som representant fra BU til programkomiteen. 
 
 

Sak 056-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter 
 
Vedtak: 

1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Forbedringsprisen 2022 - 
jurymedlem 

Norsk allergiforbund  Fast  Anne Lisbeth Syvertsen 24/4 2021 – 28/2 
2022 

 
 
 

Sak 057-22 Tilbakemeldinger fra råd, utvalg og øvrige saker 
Saken utgikk 
 
 

Sak 058-22 Innovasjon tilknyttet psykiatri 
I møtet i Brukerutvalget 20. april (sak 040-22) evt sak 2, ble kapasitetsbrist innen psykiatri diskutert. 
Avvisningsraten er høy og det uttrykkes bekymring etter pandemien. Somatikken i sykehuset har hatt 
gode resultater fra innovasjonsprosjekter og BU setter spørsmålstegn ved om denne metodikken kan 
benyttes i psykiatrifeltet også. Klinikksjef Andreas Joner og kvalitetsrådgiver psykiatri, Finn Arild 
Andersen, presenterte saken. 
 
Brukerutvalget ønsker status på bruk av nye metoder og resultater knyttet til arbeidet innen psykiatri. 
Checkware  
Det er implementert Checkware - Et digitalt kartleggingsverktøy, som kan benyttes i ethvert forløp. 
Respondentene kan besvare skjema fra hvor som helst – smart telefon, nettbrett etc. Behandleren 
får umiddelbart tilgang til kliniske rapport. Løsningen er integrert med DIPS. Løsningen overfører 
resultater og skårer automatisk til pasientjournalsystemet DIPS. Innsending av skjemaet vil ikke ha 
noen betydning for å bli innkalt timen. Skjemaet er kun et supplement til behandlingen 
 
 

mailto:brukerutvalget@so-hf.no
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eMestring  
Veiledet internett behandling gjennom eMestring til pasienter som sliter med panikklidelse, sosial 
angst og depresjon. Behandlingen gis via internett. Det gjøres en vurdering om denne type 
behandling er en form som passer den aktuelle pasienten. Ulike behandlinger tilbys i eMestring. 

 Skjemaene vil ikke være tilgjengelig i HelseNorge. 
 

Det er også et ønske om en gjennomgang av hvordan kapasiteten skal ivaretas i tiden fremover. 
Dagens bilde har utfordringer med å svare ut behovet i befolkningen og helsemyndighetene på 
enkelte områder. Over flere år har det vært en klar og markant økning av pasienter i Psykisk 
helsevern. For barn og unge er det overbelegg både på døgn og poliklinikk. Særlig spiseforstyrrelser 
har hatt en stor økning de siste årene. TSB skiller seg noe ut, det er god kapasitet i 
pasientinnsøkingen og lav avslagsprosent. Dette kan være grunnet at SØ har et robust og sterkt miljø 
ifht TSB historisk sett. 
 
Døgnkapasitet - tiltak som er gjennomført: 

 Omlegging av ø-hjelpsforløpet 
 Utarbeide nye retningslinjer vedr. pasientlogistikk. 

DPS posten på Kalnes ble nedlagt – ressursene ble flyttet ut til DPS’ene. Dette for å få et mer 
riktig innleggelsesnivå. Av de 10 sengene ble 4 senger beholdt. 

 Direkteoverføringer til TSB 
 Prosessforbedring ved psykiatrisk avdeling: for bedre pasientbehandling og mer effektiv 

pasientflyt 
 Storforbrukerprosjektet: bedre pasientbehandling og redusere ressursbruk gjennom bedre 

samhandling med kommunehelsetjenesten. 
 Ledergruppas oppfatning er at tiltakene over ikke er tilstrekkelig – det er behov for å styrke 

kapasiteten for døgnbehandling. 
Kapasitet poliklinikk – tiltak som er gjennomført, med formål om å øke kapasiteten og redusere 
ventetiden: 

 Kveldspoliklinikker er satt i gang. 
 Omstilling fra Akuttpost DPS til poliklinikk har økt antall behandlerårsverk 
 Utvidelse av gruppebehandlingstilbudet har økt kapasiteten 
 Ledergruppas oppfatning er at tiltakene over ikke er tilstrekkelig, vridning av ressurser fra Ø-

hjelp til elektiv kapasitet må vurderes. 
 
Rekruttering er utfordrende, vanskelig å rekruttere leger og psykologer til poliklinikkene. De siste 
årene har dette forverret seg. 
 
Veien videre – man klarer ikke løse utfordringene uten å styrke kapasitet. Sykehuset selv kan utnytte 
ressursene bedre. Det hjelper ikke å styrke fagområdene dersom bemanningen ikke kan fylles med 
kompetente fagfolk. 
 
Innspill fra Brukerutvalget 

 Hva med oppgavedeling mellom fagfolk, har man sett på dette? Har det vært vurdert bruk av 
erfaringskonsulenter? Likepersoner kan også i større grad benyttes systematisk. 

 Hvordan tilrettelegge for at familier får bistand tidlig nok - forebygging? 
 «All inn» fra Ahus hadde et tett samarbeid med brukere – hva kan BUP SØ lære av dette? 

mailto:brukerutvalget@so-hf.no
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Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. 
2. Brukerutvalget ønsker å invitere til et nytt møte hvor man ser om de gode resultater fra 

innovasjonsprosjekter innen somatikken kan overføres også innen psykiatrifeltet. 

 
 

Sak 059-22 Eventuelt 
 De kom fra FFO Viken (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og møtte Brukerutvalget for 

en prat. Det er en konferanse 15. og 16. oktober på Gardermoen, det er ønskelig at BU spiller 
inn tema. Svein Gurvin kan videreformidle invitasjonen til konferansen. 
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