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Referat fra møte i brukerutvalget SØ 
Onsdag 21.september 2022 (forhåndsgodkjent) 

 
Tilstede: 

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

 
√ 
√     
√ 
√ 
  

 Mona Larsen (delvis på Teams) 
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 
Avdelingssjef for prosjekt og porteføljestyring, Carina Brimsholm (sak 073-22). 
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Sak 067-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 21. september 2022 
godkjennes.  

 

Sak 068-22 Godkjenning av referat fra møte 17. august 2022 
Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 17. august 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 17. august 2022 godkjennes. 
 

Sak 069-22 Retningslinje for Ungdomsråd oppdatert 
Retningslinjer for ungdomsråd er nå oppdatert og godkjent. Lenke til retningslinjen finnes her. 
Retningslinjen ble sendt ut på høring til BU i november 2021, og ble tatt opp som sak i januar i år (sak 
006-22. Det ble anmodet om et felles møte for videre drøfting, slik at følgende kunne diskuteres: 

 prosess rundt oppnevninger 
 oppdatering av rutiner og prosedyrer i henhold til nye retningslinjer 
 formalisering av brukerrepresentasjon i utvalg 
 UR har diskutert saken uten ytterligere innspill 

 
I dagens møte ble endelige retningslinjer diskutert før møtet med Samhandlingsavdelingen og 
aktuelle personer for revisjon av sykehusets prosedyrer for Ungdomsråd: 

 Retningslinjene er nå mer lik Brukerutvalgets retningslinjer og mandat. 
o Hva ønsker Helse Sør Øst å oppnå med retningslinjene? 
o Ungdomsrådet bør ha et mandat og en arbeidsform som er tilpasset medlemmenes 

aldersgruppe. 
o Oppnevning via klinikk eller organisasjon? Kan UR oppnevnes av styret når de ikke 

representerer i styret? 

 Samarbeidet mellom Brukerutvalget og Ungdomsrådet bør bli tydeligere slik at man kan enes 
om vedtak i felles saker, eller ved saker som må løftes under brukermedvirkning. Aktuelt med 
en fast felles samling om brukermedvirkning? 

o Kan det gi motstridende råd/vedtak til styret dersom det er to likeverdige råd som 
arbeider på hver sin side 

o Hvilken myndighet skal BU og UR ha? Eksempelvis uttalerett til styret. Skal 
innspill/råd/mv koordineres med BU? 

o Ikke beskrevet at UR representerer i styret jfr. nye retningslinjer, hvordan kan 
kommunikasjonen mellom rådene ivaretas mot aktuelle styresaker? 

 Rådene er likestilte som rådgivende organ for administrerende direktør 
o UR representerer ungdom, men skal iflg Prinsipp 1A: «Ungdomsrådet skal 

representere alle pasienter og pårørende i helseforetakets virksomhetsområde.» 
o Alderen må spesifiseres i SØ prosedyren  
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o Innsatsområder til BU og UR må tydeliggjøres slik at de ikke er i konflikt med 
hverandre 

 Ungdomsrådet har frihet til å «plukke» saker av UR-interesse: 
o Skal ivareta alle pasienter og grupperinger? Hensiktsmessig å spesifisere hvordan 

man kan harmonisere mandatene mellom BU og UR. Det vil bidra til å rendyrke UR 
o BU heier på UR som gjør en veldig bra jobb 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ser at retningslinjene for Brukerutvalg og Ungdomsråd er blitt mer like, men 
at ulikheter i prosedyrene for rådenes mandat og sammensetning trenger å tydeliggjøres i 
møtet mellom samhandlingsavdelingen og aktuelle personer. 

a. Brukerutvalget viser til BU sak 006-22, samt innspill fra dagens møte og ser frem mot 
innkallingen til et møte mellom samhandlingsavdelingen, AD, leder og nestleder BU 
og UR, samt koordinatorer i UR. 

 

Sak 070-22 Likepersonsarbeid i SØ 
Likepersonsarbeidet i SØ er tatt opp i BU tidligere i år: sak 018-22 vedtak 3, Sak 040-22. Før 
pandemien var tilbud om likeperson tilgjengelige via helsetorget, med tilbudet ble avviklet da 
pandemien rammet. Etter at samfunnet og sykehuset åpnet opp igjen har tilbudet vært varierende i 
SØ. 
 
Hvordan kan dagens likepersonstilbud forbedres i SØ?  

 Likepersonstilbudet skal være til hjelp for SØ, pasienter og organisasjonene 

 Organisasjonene er interessert i å komme inn i SØ. 
o Det er ikke like kjøreregler for organisasjoner som ønsker å utføre likepersonsarbeid i 

SØ. Det bør praktiseres likt. 
o Alle pasientgruppene i SØ skal ha mulighet for å møte likepersoner 
o Man bør se på organisasjoner som har gode rutiner for likepersonsarbeid i SØ, slik at 

dette kan overføres til andre organisasjoner. 

 Helse Sør Øst har ingen overordnet retningslinjer for likepersoner i HF, 
brukerorganisasjonene benyttes. 

 Det finnes per i dag ingen retningslinje eller rutine for dette arbeidet i SØ 
o En anbefaling bør utarbeides 
o Arbeidet bør forankres i ledelsen slik at retningslinjer kan utarbeides 
o SØ la opp en god arena for å gjøre organisasjonene synlige gjennom «Helstorget». 

Organisasjonene greide vel i praksis ikke å utnytte denne muligheten til å ivareta 
likepersonsarbeid. (Helsetorget er ikke operativt pr nå). 

 Når starter kreftrådet opp igjen? Her er likepersonsarbeid aktuelt å ta opp 

 Når vet pasientene at de har behov for «likeperson»? 
o Hvilken informasjon finnes på avdelingene? 
o Hvem kan gi informasjonen om at organisasjonene kan kontaktes? 
o Materiell og informasjonsfoldere ble fjernet under pandemien 
o Informasjonsskriv ved utskrivelse? Kan dette legges ved/legges inn i 

informasjonsskrivet til pasienter som skal skrives ut av sykehuset som 
samhandlingsavdelingen har utarbeidet? 

o Aktuelt ved utskrivningssamtale – arbeid videre med «trygg utskrivning» 
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o Kan man ønske at dette var et punkt i epikrisen? 
o Vil det være aktuelt å få informasjon om organisasjonene og likepersonsarbeidet på 

sykehusets «rom-tv’er», vi menyen, etc.? 

 Kan det være aktuelt å nedsette en gruppe som ser på dette arbeidet, slik at prosedyrer og 
rutiner etableres? 

o Via PPO? Eller samhandlingsavdelingen? 
o Kari vil ta dette opp i neste møte i PPO. 

 BU ønsker å løfte saken til Samhandlingsavdelingen. Er det en sak for FSU, eller SSU? Dette 
kan også ivareta samhandling om likepersonsarbeid mellom KHT og SØ. 

 
Vedtak: 

1. BU ser nytte og verdi i likepersonsarbeidet både pasienten og den frivillige innsatsen. I tillegg 
er dette en ressurs som SØ burde erkjenne og gjøre bruk av.  

a. Brukerutvalget ønsker å utfordre ledelsen i Sykehuset Østfold med å legge til rette 
for likepersonsarbeidet og imøteser et initiativ for etablere gode rammer for 
likepersonsarbeid ved SØ. 

 

Sak 071-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
 
Vedtak: 

1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Pakkeforløp overdose og 
akutt TSB 

RIO Aktiv Inge Andre Langsholt 01.03.2021 – 
01.04.2023 

     

     

 
 

Sak 072-22 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. 
 

a. Brukerforum i klinikk for psykisk helsevern: Utfordrende organisering av rådet. Agendaen for 
arbeidet i møtene oppleves lite konstruktiv. Det er behov for bedre struktur av rådet og det 
er behov for å finne en mer konstruktiv arbeidsform fremover. 

b. Underutvalg for standardisering av hoftebruddbehandling: Har benyttet en del punkter fra 
dialogmøtet 2021, hvor man håper at dette kommer inn i prosjektrapporten. 

c. Temadag PPO – barn og unge: Ungdommene hadde ansvaret for temadagen. Referatet ble 
sendt ut til alle medlemmene i etterkant. Ungdommen berømmes for sitt engasjement. 

d. PBMES - Primary bone marrows edmena syndrome: landsdekkende studie om pågår med 
deltakere fra hele landet. 
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e. Mine timeavtaler: All informasjon skal ut på Helsenorge etterhvert. Det er diskusjoner om 
taushetsplikt ifht unge jenter (16 – 18 år) som skal ta abort hvor man ikke ønsker at 
foreldrene skal vi om at det. Sensitive opplysninger for hvor en forelder eksempelvis ikke skal 
ha informasjon er også tema som diskuteres. 
  

Vedtak: 
1. Brukerutvalget er bekymret for at Brukerforum i klinikk for psykisk helsevern ikke har funnet 

sin arbeidsform, men antar at foreliggende prosedyre med mandat (ref. sept. 2021) kan være 
til konstruktiv hjelp. 

2. Brukerutvalget tar de andre sakene tas til etterretning. 

 

Sak 073-22 Revidert virksomhetsstrategi 
Utkastet var sendt medlemmene i forkant av møtet. Planen for hvordan man har arbeidet og deler av 
dokumentet ble gjennomgått. Saken ble presentert v/ Carina Brimsholm, avdelingssjef prosjekt og 
porteføljestyring SØ. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ser svært positivt på virksomhetsplanen og ser muligheten til å kunne benytte 
virksomhetsplanen mer aktivt inn i saker der det kan være aktuelt. 

2. Brukerutvalget ønsker at virksomhetsplanen har innhold som beskriver likepersonsarbeidet i 
SØ jfr. sak 070-22 fra dagens møte. 

3. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. 

 

Sak 074-22 Dialogmøte 2022 
Brukerutvalget vil til neste møte få materiale å arbeide med for videre planlegging av Dialogmøtet 
som avholdes 28. oktober 2022, i plenumsal 2, SØ Kalnes. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget arbeide med saken videre i neste møte. 
 
 

Sak 075-22 Eventuelt 
Psykisk helsevern bekymring 
En sak til dagens agenda som omhandler bekymring for kvaliteten og pasientsikkerheten ved psykisk 
helsevern i Sykehuset Østfold, ble utsendt til medlemmene i forkant av møtet. Det bes om statistikk 
for SØ sitt nedslagsfelt i forbindelse med utvalgte punkter. Saken oversendes administrerende 
direktør. 
 
Prioritering av brukermedvirkning 
Brukerutvalget ved leder har sendt et brev til AD hvor man uttrykker bekymring for fokus og 
prioritering knyttet til brukermedvirkning ved sykehuset Østfold. 
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