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Referat fra møte i brukerutvalget SØ 
Onsdag 17. august 2022 (forhåndsgodkjent) 

 
Tilstede: 

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

 
f 
√     
√ 
√ 
  

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

f  
√  
√  
f 
√ 
   

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

  
Fra SØ:  
AD – Hege Gjessing 
Samhandlingssjef og referent Odd Petter Nilsen 
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Sak 060-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 17.august 2022 
godkjennes.  

 
 

Sak 061-22 Godkjenning av referat fra møte 15. juni 2022  
Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 15. juni 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 15. juni 2022 godkjennes. 

 
 

Sak 062-22 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: 
 
1. Økonomi:  

 Sykehuset p.t. ligger 100 millioner under budsjett. I hovedsak skyldes det et overforbruk av 
personell. I tillegg har det vært innlagt svært mange pasienter i lang tid, også i sommer. Det 
skal gjøres en grundig analyse av dette for å forstå problemet og finne tiltak. 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar administrerende direktørs redegjørelse til orientering 
 
 

Sak 063-22 Utkast til møteplan for Brukerutvalget 2023 
Møteplanen lå vedlagt innkallingen 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget godkjenner møteplanen for Brukerutvalget 2023. 
2. Opplæringsdager, dialogmøter ol. må legges inn i planen når det er klart. 
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Sak 064-22 Dialogmøtet 2022 
Brukerutvalget ønsker tid til å diskutere status for arbeidet med – og videre planlegging av 
Dialogmøtet 2022. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget har ennå ikke så mange innspill fordi arbeidsgruppa ikke har hatt møter siden 
siste BU. Innspill til overskrifter til plakater vil konkretiseres gjennom dette arbeidet. 

2. Tema som ble løftet i drøftingen: 
a. Forsvarlighet i helsetjenesten er hovedoverskriften. Fagkompetanse for fagfolk og 

helsekompetanse for brukerne er blant nøkkelordene for Dialogmøte. Andre sentrale 
begreper er: Etikk og moral i tjenestene. Kunnskapsbasert praksis, 
Brukermedvirkning, Erfaring og forskning. 

b. Helsekompetanse for brukerne – er det en ansvarsforskrivelse fra tjenestene eller en 
rimelig forventning fra tjenestene i samspillet mellom behandler og bruker? 
Brukerne har svært ulik helsekompetanse og evne til å ta ansvar for egen sykdom / 
liv - det må hensynstas. Man må behandles individuelt og de individuelle ressursene 
må underbygges og tas vare på. 

c. Det er også forskjellige behov for helsekompetanse på akutte hendelser og kroniske 
tilstander. 

d. Det er viktig å bidra til at brukerne er i stand til å bli kjent med sin egen diagnose, 
behandling og forholdsregler slik at de kan ansvaret for det de kan ta ansvar for. 
Likepersoner og mestringskurs kan bidra. 

e. Pårørendeperspektivet må være med. 
f. Hindre digitalt utenforskap. 
 

 

Sak 065-22 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. 
 
Det har ikke vært noe aktivitet å rapportere om gjennom sommeren 
 

Sak 066-22 Eventuelt 

 BU ønsker å se på fargekart og informasjon på Kalnes. Det savnes mer forklaring på noen av 
fargene. Dette tas opp videre i senere møte. 

 

 BU bemerker at det er tepper på gulvene i adm. bygget. Det stilles spørsmål ved om det er 
iht. universell utforming mht. astmatikere. 

 

 Det nye teleslyngesystemet gir en del bakgrunnsstøy. Kan det justeres? 
 

 HSØ inviterer til rådslag om psykisk helsevern 21.9 på Lillestrøm, med tema Hvordan sørge 
for tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen psykisk helsevern? – Jan Magne drar dit. 
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 Overlege på alderspsykiatrisk avdeling, Enrico Callegari ønsker innspill fra Brukerutvalget om 
hvordan det kan rekrutteres deltakere for brukermedvirkning til et stort internasjonalt 
forskningsprosjekt. Prosjektet omhandler reduksjon i skadelig bruke av beroligende og 
sovemedisiner hos eldre. Det har vært vanskelig å få napp hos noen av organisasjonene som 
er kontaktet. Brukerutvalget synes dette er interessant. De anbefaler at de store 
paraplyorganisasjonene kontaktes, (SAFO og FFO) i tillegg til landsforbundet for offentlige 
pensjonister og Senior Norge. Han kan inviteres også til å presentere prosjektet for BU i løpet 
av høsten. 
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