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12.30-12.35 Sak 027-23 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Brukerutvalget for Sykehuset Østfold HF (SØ) for perioden 1. april 2023 til og med 31. mars 2025 ble 
oppnevnt av styret i SØ den 27.02.2023. Medlemmene er informert om oppnevningen i e-post fra 
samhandlingsavdelingen 28.2 og brev fra administrerende direktør Hege Gjessing datert 03.03.3023. 
Innkalling til det konstituerende møte med saksliste og kjøreplan følger vedlagt. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Innkalling med sakliste og kjøreplan til konstituerende møte i brukerutvalget for perioden 
2023-2025 den 22. mars 2023 godkjennes. 

 
 

12.35-12.45 Sak 028-23 Mandat for brukerutvalget 2020-2022 
Mandat for brukerutvalget for perioden 1.4.2023-31.3.2025 ble vedtatt av styret i SØ 27.02.2023 og 
det vil bli foretatt en gjennomgang av mandatet med brukerutvalget. 
  
Forslag til vedtak: 

1. Mandat for brukerutvalget 2023-2025 tas til etterretning. 

 

12.45-13.00 Sak 029-23 Strategi Brukermedvirkning og pasient- og 
pårørendeopplæring (PPO) 
Strategi for brukermedvirkning og pasient- og pårørendeopplæring (4.2) er beskrevet i 
Virksomhetsstrategi 2023 – 2026 Sykehuset Østfold HF under kapittel 4 innsatsområder og 
virkemidler. Saken presenteres v/ Hans Petter Hansen, Elin Solgaard Høye fra fag - og 
kompetanseavdelingen og Linda Eikemo fra samhandlingsavdelingen. 

 
Forslag til vedtak: 

1. Strategi for Brukermedvirkning og pasient- og pårørendeopplæring i Virksomhetsstrategi 
2023 – 2026 Sykehuset Østfold HF, tas til etterretning. 

 

13.00-13.25 Sak 030-23 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
prosjekter 
 
Brukerutvalget oppnevner representanter til ulike råd og utvalg. I noen utvalg er representasjonen 
knyttet til funksjon som leder og nestleder. Dette gjelder: 
 

Utvalg Representasjon  

Styret i Sykehuset Østfold Observatør Leder 

Styret i Sykehuset Østfold Observatør Nestleder 

Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)  Observatør Leder 

Faglig samarbeidsutvalg (FSU)  Observatør Nestleder 

Kvalitetsutvalg (KU) Medlem Leder 

KAD (kommunale akutte døgnplasser) Medlem Nestleder 

 
 
 



 

 

Interesse for oppnevningene nedenfor kan meldes til linda.eikemo@so-hf.no 
 
Kreftrådet SØ 
Kreftrådet tar opp spørsmål og diskuterer tema omkring kreftpasienter og behandling/ oppfølging i 
Sykehuset Østfold i samarbeid med brukere. Rådet har nylig startet opp etter pandemien. 
Brukerutvalget skal oppnevne en representant til dette rådet.  
 
Brukerråd – klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 
Brukerrådet skal være en arena for dialog og drøfting i saker som angår evaluering og utviklingen av 
tjenestetilbudet til brukerne og pårørende innen psykisk helsevern, BUP og TSB. Det er minst fire 
møter årlig. Brukerutvalget skal oppnevne en representant til dette rådet. 
 
Råd for pasient- og pårørendeopplæring PPO 
Rådet for pasient- og pårørendeopplæring er et samarbeidsorgan mellom de kliniske avdelingene i 
SØ, seksjon opplæring og brukerutvalget/ ungdomsrådet. Det er et rådgivende organ for SØ som skal 
sikre at pasientopplæringsarbeidet i SØ har en felles, helhetlig struktur til det beste for pasienter og 
pårørende. Rådet har seks møter i året Brukerutvalget skal oppnevne en representant til dette rådet. 
 
Kvalitetsutvalg (KU) 
KU har ansvars- og virkeområde innen alle områder som omfattes av krav til kvalitet og 
pasientsikkerhet. Pasientsikkerhetsutvalgene (PSU) somatikk og psykisk helsevern, er direkte 
underlagt KU. I tillegg skal KU ha et overordnet ansvar for å sikre samhandling med andre utvalg som 
arbeider for å fremme pasientsikkerhet. Møtehyppighet fire ganger i året. Leder i Brukerutvalget er 
obligatorisk medlem. I tillegg skal Brukerutvalget oppnevne en representant til dette rådet. 
 
Regionalt fagnettverk for PPO Helse Sør-Øst 
Nettverket består i av helsepersonell, rådgivere og ledere som har et faglig ansvar og en rolle i eget 
helseforetak for PPO. Brukerrepresentanter som har erfaring med PPO styrker fagnettverket med 
erfaringskompetanse. Nettverket møtes to ganger i året. Brukerutvalget skal oppnevne en 
representant til dette rådet. 
 
KvIP – kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern 
KvIP er et læringsnettverk av barne- og ungdomspsykiatriske akuttenheter i Norge. Det finnes også 
en animasjonsfilm om KvIP. Nettverket har en samling i året. Brukerutvalget skal oppnevne en 
representant. 
 
PhD-prosjekt, MDMA-assistert psykoterapi for personer med depresjon 
Studiens formål er å finne ut om stoffet MDMA kombinert med psykoterapi er trygt og 
gjennomførbart i behandling av depresjon, samt gi et foreløpig inntrykk av effekt. Tidligere medlem 
av BU, Eva Pay deltar i prosjektet og ønsker å fortsette dette arbeidet.  
 
Forbedring av samhandling mellom kommuner og Sykehuset Østfold, rettet mot pasienter med 
diagnosene hjertesvikt og KOLS 
Avtroppende BU medlem Anne Lisbeth Syvertsen har deltatt i arbeidet, og ønsker å fortsette.  
 
pBMES studien i SØ 
Primært benmargsødemsyndrom (pBMES) er en smertefull tilstand av ukjent årsak. Formålet med 
studien er å identifisere pasienter tidlig i sykdomsforløpet og følge dem opp over 4 år med 
regelmessige målinger av benmargsødem, bentetthet og symptomer. Brukerutvalget oppnevner en 
representant til prosjektet. 
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Øvrige tidligere oppnevninger i forskningsprosjekt, styringsgrupper m.m. 
Brukerutvalgets medlemmer for 2020-2023 ble i 2020-23 oppnevnt til å delta i en rekke forskjellige 
prosjekter, styringsgrupper, råd og utvalg. Fem av medlemmene i det tidligere BU er nå ferdig med 
sin funksjonstid. Det gjøres en kartlegging av hvor det fortsatt er aktivitet og om de som har sittet i 
disse gruppene skal oppnevnes videre eller erstattes. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes til råd/utvalg med funksjonstid som angitt: 
 

Råd/utvalg/konferanse Status Navn  Funksjonsperiode Kommentar 

Kreftrådet SØ  NN 1.4.2023-31.3.2025 Nyoppnevning 
(tidligere Ninja 
Ulvestad Pettersen) 

Brukerråd psykisk 
helsevern og 
rusbehandling 

 NN 1.4.2023-31.3.2025 Nyoppnevning 
(tidligere Kari 
Bjørnerud) 

Råd for pasient- og 
pårørendeopplæring PPO 

 NN 1.4.2023-31.3.2025 Nyoppnevning 
(tidligere Kari 
Bjørnerud) 

Kvalitetsutvalg på 
foretaksnivå 

 NN 1.4.2023-31.3.2025 Nyoppnevning 
(tidligere Kari 
Bjørnerud) 

Regionalt fagnettverk for 
PPO 

 NN 1.4.2023-31.3.2025 Nyoppnevning 
(tidligere Kari 
Bjørnerud) 

KvIP – kvalitet i 
Institusjonsbehandling i 
Psykisk helsevern 

 NN 1.4.2023-31.3.2025 Nyoppnevning 
(tidligere Kari 
Bjørnerud) 

SØ forskningsutvalget  Mona Larsen 1.4.2023-31.3.2025 Oppnevnes videre 

Forskningsstiftelsen  Mona Larsen 1.4.2023-31.3.2025 Oppnevnes videre 

Livets sluttfase  Inge Andre Langsholt 1.4.2023-31.3.2025 Oppnevnes videre 

Mine timeavtaler  Anita Helene Ørbeck 1.4.2023-31.3.2025 Oppnevnes videre 

Modernisering og 
forbedring av hofte- og 
kneskole 

 Hanne S. Petersen 1.4.2023-31.3.2025 Oppnevnes videre 

pBMES studien  NN 1.4.2023-31.3.2025 Nyoppnevning 
(tidligere Kari 
Bjørnerud) 

Forbedring av 
samhandling mellom 
kommuner og Sykehuset 
Østfold, rettet mot 
pasienter med 
diagnosene hjertesvikt 
og KOLS 

 Anne Lisbeth 
Syvertsen 

 Oppnevnes videre 

Programkomite 
leder/nestledersamling 
UR i HSØ 

 Inge Andre Langsholt 1.4.2023-31.3.2025 Oppnevnes videre 

PhD-prosjekt, MDMA-
assistert psykoterapi for 
personer med depresjon 

 Eva Pay  Oppnevnes videre 



 

 

Nye prosjekter, råd og utvalg 
Interesse for deltakelse kan meldes til linda.eikemo@so-hf.no 
 
Konseptfase stråle- og somatikkbygg 
Sykehuset Østfold har stort behov får å øke kapasiteten som følge av en raskt voksende 
pasienttilstrømming og et høyt overbelegg mye av året. Sykehuset planlegger nå nytt stråle- og 
somatikkbygg på Kalnes hvor styret i Helse Sør-Øst vedtok 9. mars at planleggingen videreføres til 
konseptfase. Et medlem fra brukerutvalget skal oppnevnes til styringsgruppen. 
 
Fast underutvalg for psykisk helse barn og unge (UBUP) 
Målet med underutvalget er å sikre helhetlige og sammenhengende tjenester til barn og unge i 
Helsefellesskapet Østfold. Underutvalget er nylig vedtatt og deres første møte finner sted 21.3. 
Møtehyppighet omtrent fire ganger i året. Mandat for underutvalg psykisk helse barn og unge. 
Brukerutvalget skal ha en representant i utvalget.  
 
Implementering av Samvalg i Sykehuset Østfold 
Samvalg er prosessen der beslutninger om hva som passer best for pasienten/ brukeren tas sammen 
med helsepersonellet. Samvalg er en form for brukermedvirkning på individnivå. BU får en 
orientering om arbeidet som planlegges i møtet 22.3. En brukerrepresentant skal oppnevnes til dette 
arbeidet. 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Konseptfase stråle- og 
somatikkbygg 

    

Fast underutvalg for 
psykisk helse barn og unge 

    

Implementering av 
Samvalg i SØ 

    

 
 

13.25-13.30 Sak 031-23 Eventuelt 
Det avholdes opplæringsdag for det nyoppnevnte brukerutvalget 11.april. Linda Eikemo orienterer. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar saken til orientering. 
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