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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 088-22) 
Prosjektleder innovasjon, Jarl Schjerverud (sak 089-22) digitalt 
Seksjonsleder seksjon voksenhabilitering, Unni Pedersen (sak 090-22) 
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Sak 085-22 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
7. desember 2022. 
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ den 7. desember 2022 
godkjennes. 

 
 

Sak 086-22 Godkjenning av referat fra møtet 2. november 2022 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 2. november 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 2. november 2022 godkjennes. 
 
 

Sak 087-22 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. 
 

 PPO – Møteplan for neste år er godkjent. Det skal planlegges en fagdag om likeveldig 
helsetjenester for innvandrere. BU og UR presenterte saker de har jobbet med siden sist. 

 Helsedirektoratets brukerutvalg - Årets siste møte er gjennomført. Helsedirektøren deltar på 
alle møtene. 

 FSU - I møtet 15/12 vil rapporten fra underutvalg for standardisering av 
hoftebruddbehandling legges frem. Hanne har deltatt i underutvalget. 

 Utbygging av SØ - HSØ har gitt styringsgruppen oppdraget om å planlegge for trinnvis 
utbygging av SØ. Fem alternativer er fremmet fra styringsgruppen som skal sendes til HSØ for 
videre bearbeiding. 

 Forskningsstiftelsen har ikke hatt møter i år. 

 Mine timeavtaler – Nye retningslinjer for utenlandske pasienter. Svenske betalende kommer 
ikke frem på Helse Norge – problemstillingen utenlandske pasienter som benytter seg av 
våre tilbud.  

 SSU - Fast underutvalg for barn og unge skal nedsettes. Positivt at Helsefellesskapet arbeider 
med psykiatri. 

 BU Sak 79-22 bekymring psykisk helsevern er blitt kommentert av Landsforening for 
Pårørende innen Psykisk helse (LPP). En spennende sak på agendaen til BU mener LPP.  

 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 
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Sak 088-22 Tilbakemelding på saker til styret i SØ, og andre viktige saker 
Styret og administrerende direktør Hege Gjessing ønsker råd og tilbakemelding fra brukerutvalget på 
relevante og viktige saker. Spesielt vil det være fokus på saker som skal behandles av styret i SØ. 
Administrerende direktør presenterer sakene. 
Sakspapirer til styremøtene publiseres på denne nettsiden et par dager før Brukerutvalgets møte: 
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold 
Kort utdrag av aktuelle styresaker: 
 
 
Den økonomiske situasjonen er lik for alle HF i Norge. Økonomien er preget av dagens tilstand med 
høye og sterkt økende priser, og siden kostnadsveksten ikke blir kompensert er neste års budsjett et 
reelt kuttbudsjett, noe man ikke har sett i løpet av de siste 20 årene. SØ ligger per nå an til et 
budsjettunderskudd på mellom 200 - 230 mill.kr. Sluttresultatet vil bedres pga tilleggsbevilgningen 
fra regjeringen. Budsjettet 2023 er et krevende budsjett. Det er planlagt for 50 millioner minus i 
budsjettet 2023. 
 
Nytt akuttmott/ MR 4 – må prioriteres gjennomført. Det planlegges for å få dette realisert ferdig mot 
slutten av 2024. Planene er justert og i mars-møtet skal styret HSØ gjøre en ny vurdering. 
Ambulansestasjonen Halden er en gammel stasjon og det er et sterkt behov for ny. Den opprinnelige 
planen ble dobbel så dyr som beregnet og var ikke bærekraftig. Det var deretter vurdert sambygg 
med brannvern via leieavtale. HSØ avslo forslaget da det ikke er tillatt for HFene å overskride 0,2 
prosent over budsjettet på avtaler om finansiell leie. 
  
Endring i fritt behandlingsvalg: Det er vurdert at dette påvirker SØ i liten grad. HSØ avtaler skal 
ivareta problematikken i tillegg til at SØ vil klare å ivareta en del av pasientene – særlig innenfor 
rusbehandling. Ventetider ifht nye bygg etc. vil dette påvirkes? Nytt akuttmottak vil forbedre 
arbeidsforhold for ansatte og gi større plass til pasientene. MR vil kunne avhjelpe for pasienter som 
ligger i «kø» inne. 
 
Nå løser vi kapasitetsproblemet i SØ med overbelegg, ingen grupper velges bort ifht behandling som 
gis i SØ. Andre prioriteringer er ikke gjort i pasienttilbudet i SØ enn de som har vært gjeldende. Ø-
hjelpen må ivaretas og det aller meste av medisinske pasienter er ø-hjelp. Man kan ikke ta ned 
bemanningen som ivaretar Ø-hjelpen. Forslag til tilbud internt som kan tas ned er ikke konkretisert 
eller diskutert nå da det er avhengig av en større prioriteringsdebatt som må gjelde tilbud i alle 
sykehus. 
 
SØ vil ha plass til 133 pasienter i overbelegg. Vi øker kapasiteten med 18 senger fra nyttår etter full 
åpning av nye post 11. 
Bemanning er hele tiden utfordringen. Noe som vil kunne gå utover elektiv virksomhet, dersom 
influensasesongen blir hard og med høy innstrøm av pasienter. Det vil igjen kunne gå utover 
økonomien.  
 
Livets sluttfase, er et prosjekt som er startet opp og som primært skal ivareta verdighet og respekt 
for pasienter i livets sluttfase og eventuell overbehandling inn i livets sluttfase. Etikkmiljøet vil 
kontaktes ifht prosjektet. Brukerperspektivet skal involveres. 

mailto:brukerutvalget@so-hf.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold
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BU poengterer selvbestemmelsesrett når man ikke har det. Kan pasienten selv ha avgjort utfall på 
forhånd som er dokumentert i journal – dette finnes allerede for organdonasjon. 
Alderssegmentet: hovedparten er eldre, men kan også gjelde kreftpasienter/ palliasjon. I Norge dør 
høy andel i sykehus sammenliknet med andre vestlige land. 
  
Siden sist har det vært et samarbeidsmøte mellom UR/ BU, koordinatorer UR, AD og 
Samhandlingsavdelingen. Det vil etterstrebes en tydeligere kommunikasjon mellom UR og BU slika t 
de kan samarbeide om saker som omhandler ungdom. 
 
Kreftpasienter må vente på kontroll etter frist. Pakkeforløp kreft har fine tall, men kontroll etter frist 
vil følges opp av BU, ved å fremme en egen sak om dette. AD vil kontakte avdelingssjef 
kreftavdelingen Andreas Stensvold om dette. 
 
Fagplan habilitering og hvordan dette kan påvirke budsjett 2023 er ikke AD kjent med pt. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. 
2. BU ønsker å komme tilbake til saken om kreftpasienter som får utsatt kontrolltimer 
3. BU ser frem til prosjektet livets sluttfase og brukermedvirkning i dette. 

 
 

Sak 089-22 MazeMap – utprøving av innendørs navigering 
Pasientene trenger stadig hjelp til å finne frem i sykehuset. I brukerutvalget er tema tatt opp i møtet 
17.8 (sak 066-22). En løsning ble prøvd ut juni-oktober 2022, hvor besøkende kunne finne ønsket 
poliklinikk ved bruk av egen smarttelefon. Målet var at pasienter og besøkende skulle finne frem 
uten å måtte be om hjelp, og at pasientene møtte til avtalt tidspunkt ved poliklinikkene.  
 
Prosjektleder Innovasjon, Jarl Schjerverud presenterte prosjektet, programmet og resultatene fra 
utprøvingen av Mazemap. BU fikk innblikk i de ulike områdene men skulle finne veihjelpsløsning til. 
Prøveperioden ble avsluttet etter 4 mnd. Evaluering etter prøveperioden gir ikke entydig konklusjon 
om hva man skal gå for videre. 
 
Det er behov for en løsning for å hjelpe pasientene å komme frem til de ulike avtalene de har i SØ. 
Skrankene og resepsjonen trenger også en avlastning da de får mange henvendelser om dagen fra 
pasienter og pårørende som ber om veibeskrivelse. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennom gangen, og støtter arbeidet med å finne en løsning på å ta 
seg frem for pasientene på en enklest mulig måte. 

2. BU ønsker ikke og ser ikke nødvendigheten av en hel digital løsning med app eller tilsvarende 
men ønsker i første omgang en tydeligere analog løsning med skilting i kombinasjon med 
digitale oppslagstavler. 
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Sak 090-22 Voksenhabilitering i SØ 
Brukerutvalget har hatt et ønske om å vite mer om hvordan Sykehuset Østfold arbeider med 
voksenhabilitering. Unni Pedersen seksjonsleder v/ Seksjon voksenhabilitering hadde en spennende 
informasjon om kompleksiteten og utviklingen i voksenhabilitering siden oppstart i 1992.  
 

 Det er ulikheter mellom HF opptaksområder og hvilke tilbud som finnes og kan gis. Kapittel 9 
– lov om kommunale helse- og omsorgstjenester pålegger kommunene om samarbeide med 
spesialisthelsetjenesten.  

o Hvilke tilbud som finnes i kommunen kartlegges før spesialisthelsetjenesten 
kontaktes. 

 Inntaksteamet består av seksjonsleder, psykologspesialist, overlege.  
o De har møte 1 gang i uken. Omtrent 250 henvisninger i året og ca. 50 får avslag ofte 

begrunnet i at man mener tilbudet finnes i kommunen.  

 Avslag kan kommer ulikt; kommuniseres med dialogmelding inne mellom, «vår avgjørelse» 
klippes inn i avslaget til fastlegen.  

o En del opplever avslag, men det er viktig at man klager på vedtak man er uenig i. 

 Nytt er den tverrfaglig medisinsk poliklinikk: ortopedi, nevrologi, andre indremedisinske 
spesialiteter. Dette er noe man har hatt ønske om lenge. 

 
Det kommer en ny regional fagplan for habilitering. Dette vil innvirke på arbeidet innen voksen 
habilitering. Per dags dato vet man ikke hva resultatet av denne blir. Første høringsutkast blir i januar 
og fagplanen vil behandles videre etter det. Det er en målsetting om at den vedtas i juni/ juli. 
Sykehuset Østfolds handlingsplan legger fagplan habilitering til grunn.  
 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for informasjonen og merket seg den konstruktive holdningen overfor 
pasienter, pårørende og henvisere, ved at man prøver å indikere mulig vei videre. 

2. BU ser frem til å se hvordan ny fagplan for habilitering vil slå ut i vårt område. 
3. BU ønsker å invitere voksenhabilitering tilbake for ytterligere informasjon om arbeidet 

relatert til den nye fagplanen. 
 

Sak 091-22 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
 
Vedtak: 

1. Ingen oppnevning  

 

Sak 092-22 Dialogmøtet 2023 
Dialogmøtet 2022 er utsatt til januar 2023. Ny dato er 20. januar, kl. 10.30-15.00. Arbeidet med 
planleggingen av nytt møte fortsetter. 
 
Vedtak: 
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1. Brukerutvalget arbeider videre med dialogmøtet til neste møte. 

 
 

Sak 093-22 Eventuelt 

 Orientering vedrørende møtet om oppdatering av retningslinjer og prosedyrer 
Ungdomsrådet. 
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