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Tilstede: 

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

 
√ 
√     
√ 
√ 
  

 Mona Larsen (Teams) 
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:  
Rådgiver samhandlingsavdelingen og referent Linda Eikemo 
Administrerende direktør Hege Gjessing (sak 078-22/ 084-22) 
Klinikksjef klinikk for psykisk helsevern og rus Andreas Joner (sak 079-22) 
Overlege alderspsykiatrisk poliklinikk Enrico Callegari (sak 080-22) 
 
Fra Pasient- og brukerombudet i Østfold: 
Aina Wold Mørk (09.30-11.30) 
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Sak 076-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 02. november 2022 
godkjennes.  

 
 

Sak 077-22 Godkjenning av referat fra møtet 21. september 2021 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 21. september 2022 er sendt ut til 
medlemmene. Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden: 
Brukerutvalget - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no) 
 
Vedtak: 

1. Referat fra møte i brukerutvalget SØ 21. september 2022 godkjennes. 

 
 

Sak 078-22 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: 
 
Økonomi er området med stort fokus om dagen 

 Økonomi og innstramminger preger alle HF i disse tider, vanskelig se gode kortsiktige 
løsninger.  

 Det økonomiske resultatet har blitt dårligere for hver måned i SØ 

 Tiltak: 
o Flere tiltak ble behandlet i forrige styremøte. De løser mest sannsynlig ikke 

problemet men kan gi et forbedret resultat. Foreløpig har man ikke sett resultater av 
disse tiltakene.  

o I statsbudsjettet foreslo helseministeren at HFene vurderte om byggeprosjekter må 
settes på vent, 

o I SØ finnes det ikke mange områder det kan gjøre store organistariske grep, for 
eksempel å slå sammen avdelinger, eller liknende. DPSene er nok de eneste 
områdene der dette kan være mulig, men foreløpig har det vært et klart helsepolitisk 
standpunkt at de skal være desentraliserte. En kan se for seg at sammenslåtte DPSer 
kan skape mer robuste fagmiljøer og dermed redusere innleieproblematikken.  

 Innleieproblematikken er størst for spesialister i klinikk for psykisk helsevern. Det er også fullt 
belegg i psykiatrisk avdeling, noe som gir økt overtid.  
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 SØ jobber med en avlastningsavtale med OUS på grunn av overbelegg. Ulempen med en slik 
avtale er at den kan bli dyr på grunn av tap av ISF-inntekter og at vi må betale 
gjestepasientkostnader.  

 Det er et merforbruk på om lag 150 årsverk som i hovedsak skyldes overtid Denne overtiden 
er ikke budsjettert. Seksjons- avdelings og klinikklederne mener at grunnbemanningen ikke 
kan reduseres. Noen ganger velger man å øke grunnbemanning for å redusere overtid, men 
erfaringsmessig får man raskt like mange ledige vakter selv om man ansetter flere i fulle 
stillinger. 

 Man ønsker å komme tilbake til kostnadsnivået som var per pasient i 2019. 

 HF fikk tildelt midler gjennom pandemien, noe som nok kan ha skjulte et merforbruk i den 
perioden. 

 Korttidsfraværet i SØ har gått opp, det er usikkert hva grunnen til dette er. 
 
Mangel på jordmødre/ spesialsykepleiere 

 Det er mangel på spesialsykepleiere i hele Norge Per søker er det om lag 30 ledige stillinger 

 Arbeidstidsordningene, årsverk og antall hoder går ikke opp når det gjelder helgene. 
Sykehuset er dermed helt avhengig av frivillighet for å kunne dekke opp helgevakter.  

 Dette er en uforutsigbar situasjon for sykehusene, da det medfører en risiko særlig i helger. 
 

Spørsmål 

 Hvordan ser sykepleierforbundet på dette? AD sitt syn på saken er at NSF mener løsningen er 
fortsatt frivillighet og flere ansatte. Dette er basert blant annet på arbeidet i 
Heltidsprosjektet som har stoppet opp fordi vi ikke får til avtaler med NSF lokalt. Hvordan 
kan oppgavedeling bidra? SØ har prosjekter på gang om dette, noe man håper kan bidra til 
bedre utnyttelse av ressursene. 

 
Sykehuset Østfolds tanker om brukermedvirkning 
I forbindelse med oppnevning av nye medlemmer til Brukerutvalget til neste år, fikk AD på forhånd 
spørsmål om hvilke tanker Sykehuset Østfold har om Brukermedvirkning. Forespørselen kan også 
sees på som en oppfølging av sak 075-22 punkt 2. 
 
AD: SØ har systemer på plass som bør ivareta brukermedvirkning på systemnivå på en god måte. I 
tillegg til møter i Brukerutvalget, representerer BU medlemmer i forskjellige råd, utvalg, prosjekter og 
prosesser. Det har ikke kommet konkrete forslag til endringer og ADs syn er derfor at det ikke er 
behov for endring av strukturen som finnes i dag. 

 
Kommentarer: 

 Det er viktig at de eksisterende strukturene virker som tenkt. 
 

BU: Er brukere involvert i alle pasientforløp? AD tar dette videre. 
BU: Kan man benytte Brukerutvalget på noen måte? Konstruktiv måte. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker AD for gjennomgangen.  
2. Brukerutvalget ser med bekymring på den økonomisk situasjonen og hvilke negative følger 

dette vil kunne få for pasientbehandlingen. 
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3. Brukerutvalget anser at pasient- og pårørendeopplæring kan være gode tiltak for å bøte på 
«svingdørsproblematikken». 

4. Virksomhetsplanen beskriver brukermedvirkning og likepersonsarbeid ved SØ. BU ser frem til 
videre samarbeid i tråd med den. 

 
 

Sak 079-22 Bekymring til psykisk helsevern  
I forrige møte i Brukerutvalget Sak 075-22 eventuelt, punkt 1, omhandler bekymring for kvaliteten og 
pasientsikkerheten ved psykisk helsevern i Sykehuset Østfold. Saken ble oversendt administrerende 
direktør som i dagens møte har med klinikksjef for psykisk helsevern og rusbehandling, Andreas 
Joner, som presenterte tallene. 
 
Flere av spørsmålene BU stiller har vært i brukerrådet for psykisk helsevern og rus. 

1. Hvor mange (% av pasientene) blir tvangsmedisinert? Tallene viser en forsiktig økning. 
Omfatter 0,01% av alle unike pasienter i klinikken, 0,02% av alle unik pasienter i VOP, 15,67% 
av alle unike pasienter som var innlagt i psykisk helsevern på sykehusnivå (psyk.avd) 
 

2. Hvor mange får tilbakefall, og blir lagt inn igjen en/flere ganger (altså blir 
svingdørspasienter)? Det er ikke nøyaktige tall på antall pasienter som får tilbakefall. Mange 
pasienter trenger behandling i psykisk helsevern og TSB i ulike perioder av livet, fordelt over 
ulike behandlingsnivå. Tall på innleggelser og reinnleggelser kan belyse spørsmålet, tallene 
ligger på stabilt samme nivå 2019-2021. Ligger stabilt på 10-12 % noe som er likt i mange HF. 
Storforbrukerne: hvordan kan man utvikle gode tjenester til disse pasientene? 
 

3. Hvor mange kommer tilbake til et hverdagsliv slik det var før innleggelsen, altså til vanlig 
arbeid, familieliv, studier o.a. etter utskrivelse? Finnes ikke tall på dette, det er vanskelig å 
definere, avhenger av funksjonsnivå, utgangspunkt. For å ta ut tall på dette må man lese en 
og en journal i SØ. Checkware vil etterhvert gi bedre tall på dette spørsmålet da det vil gi 
muligheter til å måle flere indikatorer enn i dag. Det er ressurskrevende å sammenstille seg 
med informasjon fra eksterne eksempelvis NAV. 
 

4. Hvor mange ender i stedet på TUD (Tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold)? Stabile 
tall de siste årene, det er en liten økning siden 2018. Veldig sjelden blir vedtaket om TUD 
omgjort til tvang innlagt i SØ istedet. 

 
 

Kunnskapsbasert praksis/ forskning skal benyttes i pasientbehandlingen. Ved avvik må dette 
journalføres. 
 
SØ ser at det skjer mye positivt i pasientbehandlingen innen PHV også, eksempelvis depresjon. Man 
må dele opp hvilke områder man gjør noe bra og hvilke områder det må gjøres mer innsats. Dette 
avhenger av diagnoser og behandlingen. 
 
Kommentarer: 

 Tallene er interessante men man ønsker ytterligere faktorer belyst tallmessig. 
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o Ønskelig med tall som viser målinger på lang sikt. Kan man få til et samarbeid med 
NAV om tall og ved det få ny /nyttig kunnskap?  

 Det er viktig at resultatmåling samsvarer med hva pasientene ønsker. Et verdig liv, autonomi 
og livskvalitet fremfor symptomlindring 

 Hva er status/ plan for psykoselidelser -ved SØ? 

 Tiden strakk ikke til og vurdering om lovkravet om stor sannsynlighet for helbredelse ved 
iverksettelse av tvangsmedisinering er til stede ble ikke gjort. BU ønsker derfor å komme 
tilbake til dette. 

 Kan man benytte annet personell til administrasjon av statistikk og tall, for å frigjøre 
helsepersonell til pasientrettet behandling? 

 BU viser til aktiviteter / tiltak som har vært benyttet tidligere:  
o Psykoedukativ behandling: Satsing på familiegrupper.  
o Psykoedukativ behandling: Flerfamiliemetodikk. 
o Avklaringssamtaler ved første gangs henvisning  

 Kan man lære av de som får til noe? Er man begrenset av valgene som finnes? 

 Bør SØ ha som mål å tilby alle variantene av behandlinger som finnes og som viser seg å være 
vellykket? 

 BU fremmer at det bør gjøres mer forskning innen psykisk helsevern og rus.  
o Avdelingen har egen forskningsgruppe. BU støtter opp om dette arbeidet.   
o Minner om brukermedvirkning i forskningsarbeid og prosjekter. 
o Klinikksjef sier at det er positivt at BU fremmer mer arbeid innen forskning på dette 

området. All forskning som fremmer pasientbehandlingen er bra. 

 Dagens brukerråd innen PHV kan utvikles og bli bedre. 
o BU tok også opp brukerrådet i forrige møte (sak 072-22) 
o Hvordan skal man i rådet aktualisere problemstillinger? 
o Brukerutvalgets Dialogmøte 2021, Helsefellesskap, har mange poenger innen psykisk 

helsevern og rus 

 BU ønsker sykehusets vurdering om hvorvidt helsehjelpen som gis under tvang, overholder 
lov-kravet som er stor sannsynlighet for helbredelse. Helbredelse her i allmenn forstand, og 
ikke kun som et fravær av symptomer, men at man har gjenvunnet sin tidligere førlighet og 
evne til å fortsette det hverdagslivet man hadde før 1. innleggelse og behandling.  

 BU ønsker å følge opp denne saken og spørsmålene som ble stilt til klinikken 

 BU har aktualisert psykisk helsevern inn i Helsefellesskapet. Arbeidet på somatikk fungerer 
veldig bra. Psyk har tilsvarende potensial 

 Kan man se enda flere alternativer i behandling av pasienter som ikke trenger å behandles på 
sykehus? Finnes det muligheter i kommunene? Igjen Helsefellesskapet? 
 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. 
2. BU fremmer at det gjøres mer forskning innenfor klinikk for klinikk for psykisk helsevern og 

rusbehandling. 
3. BU ser frem mot at arbeidet i brukerrådet for psykisk helsevern og rusbehandling forbedres.  
4. BU forventer at kommentarene tas med inn i det videre arbeid. 
5. BU følger saken videre i PHV, i BU og i Helsefellesskapet. 
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Sak 080-22 Internasjonalt samarbeidsprosjekt geriatri  
Sykehuset Østfold samarbeider med Oslo Universitetssykehus i et stort prosjekt som har fått midler 
fra EU, og heter BE-SAFE. Prosjektet handler om reduksjon i skadelig bruk av beroligende og 
sovemedisiner hos eldre. Sovemidler utgjør en stor helserisiko, komplikasjoner over tid, og 
helsekostnader. Dagens studier som finnes innen området er ikke samstemte, hverken lokalt eller 
ellers i Europa. Prosjektet som er fullfinansiert med EU midler, skal fylle kunnskapshullet innenfor 
legemidlene og samtidig utvikle nye retningslinjer og prosedyrer. 
 
Spørsmål:  
Hvordan kan materiale benyttes og til hvem? 
Enkel informasjon brosjyrer, ulike selvhjelps materialer, hjelp til pasientene for å regulere søvn med 
alternative metoder, nedtrappingsplan etc. dette skal følge pasientene som en «verktøykasse» 
gjennom helsetjenesten. Det er ulikheter i organiseringen av helsetjenestene i Europa. Internasjonale 
retningslinjer skal utarbeides og tilpasses norske forhold. 
 
Saken ble presentert av overlege på psykiatrisk poliklinikk, Enrico Callegari. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for presentasjonen av prosjektet og setter pris at det er et stort 
brukerfokus inn i prosjektet. 

2. BU imøteser informasjon om dette prosjektet gjerne om f.eks 2 år. 
 
 

Sak 081-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
 
Vedtak: 

1. Ingen oppnevning  
 
 

Sak 082-22 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. 
 

 Forbedringsprisen: Intensiv fikk 50 000, forbedring innen medikamentell behandling. De har 
lagt ned et viktig arbeid, for pasienter og brukere i Østfold. 

 Felles kurs med SAFO, FFO, kreftforeningen: Anne Lisbeth deltok. UR var representert med 2 
og snakket om hva de jobbet med. Samarbeid med BU og UR ble diskutert. 

 Helsepedagogikk - PPO kurs og brukerinvolvering i utarbeiding av kurs, sammen med fag. 

 Rådslag psykisk helsevern: Tema handlet hovedsakelig om bemanningsutfordringer og 
rekruttering av personell i PHV. Det var nyttig å delta. Savner flere brukermedvirkere. 
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 FSU:  
o Fast underutvalg psykisk helse, mandat og sammensetning ble vedtatt, skal videre til 

Strategisk samarbeidsutvalg. Brukerrepresentasjon 1 fra UR og 1 fra BU og 
tilsvarende vara (sak s064-22). 

o Elektrisk rullestol (sak s070-22). Sykehuset har avklart ansvarsforhold og hvordan 
elektrisk rullestol kan fraktes til/ fra pasient selv når pasienten allerede er sent til/ fra 
sykehuset. Sak aktualisert/initiert gjennom BU-dialogmøtet -21.  

o Pakkeforløp kreft, samarbeid mellom kommunene og SØ i veien videre. 

 PPO: Det er et ønske om seksjon opplæring kan legge ut referatene fra møtet? 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering 

 
 

Sak 083-22 Utsatt dialogmøte 
Dialogmøtet 2022 er utsatt til januar 2023. Ny dato er foreslått 20. januar. Tidspunkt 10.30-15.00. I 
dagens møte vedtas ny dato og arbeidet med planleggingen av nytt møte fortsetter. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget vedtar at ny dato for Dialogmøtet er fredag 20.1.23 kl. 10.30-15.00. 

 
 

Sak 084-22 Eventuelt 
Regionalt fagnettverk for pasient- og pårørendeopplæring i HSØ 
Man ønsker nå å styrke fagnettverket med erfaringskompetanse med brukerrepresentanter som har 
erfaring med PPO. Nettverket består i dag av helsepersonell, rådgivere og ledere som har et faglig 
ansvar og en rolle i eget helseforetak for PPO. Nettverket møtes to ganger i året, for 2023 er det 
planlagt en digital og en fysisk samling. Det er kommet en forespørsel om 1-2 brukerrepresentanter 
som kan delta i dette arbeidet. Forespørselen er også sendt til UR. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget foreslår at Kari Bjørnerud som allerede representerer Brukerutvalget i PPO, deltar i 
dette arbeidet 
 
 
Fremtidige saker for Brukerutvalget:  

 Voksenhabilitering 

 Hørselssentralen 

 Innlegg om fatigue 
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