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Mona Larsen 
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09.30-09.35 Sak 001-23 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
18. januar 2023. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møte i brukerutvalget SØ den 18. januar 2023 
godkjennes. 

 
 

09.35-09.40 Sak 002-23 Godkjenning av referat fra møtet 7. desember 2022 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 7. desember 2022 er sendt ut til 
medlemmene. Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden: 
Brukerutvalget - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no) 
  
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget godkjenner referatet fra den 7. desember 2022. 

 
 

09.40-10.30 Sak 003-23 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 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget…… 

 
 

10.40-10.50 Sak 004-23 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter 
 
Fast underutvalg psykisk helse barn og unge ble vedtatt i Strategisk samarbeidsutvalg 18.11.2023 
(sak u045-22). Underutvalget springer ut fra det tidsavgrensede underutvalget for felles tjenester til 
barn og unge 2021 (FSU sak 005-21). Brukerutvalget hadde en deltaker i det tidsavgrensede 
underutvalget, og i det nye faste underutvalget vil brukerrepresentasjon komme fra både 
ungdomsrådet og brukerutvalget. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Fast underutvalg for 
psykisk helse barn - og 
unge 

    

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/brukerutvalget
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/SSU_%20Strategisk%20samarbeidsutvalg/2022/Referater/2022-11-18%20Referat%20SSU.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/FSU_Faglig%20samarbeidsutvalg/2021/Referater/2021-03-18%20Referat%20FSU.pdf


 

 

10.50-11.30 Sak 005-23 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. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering 

 

11.30-12.00 Pause 
 
 

12.00-12.30 Sak 006-23 Evaluering av Brukerutvalget 2022 
Medlemmene bes komme med innspill til årsmelding 2022. Hvilke hovedsaker har vi arbeidet med i 
året som gikk, og hvilke bør følges opp i 2023. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget…. 
 
 

12.30-13.00 Sak 007-23 Pakkeforløp hjem kreft 
Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i 
helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter 
endt kreftbehandling. Det skal gjennomføres samtale med pasient/ kartlegging av pasientens 
livssituasjon utover kreftbehandling dvs. behov for psykososial oppfølging.  
Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen, informerer brukerutvalget om status for 
implementering av pakkeforløpet.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget…. 
 
 

13.30- Sak 008-22 Eventuelt 
 
 

Siste referat ungdomsrådet 
Referatet fra forrige møte i Ungdomsrådet Sykehuset Østfold 4. januar 2023 er publisert her. 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Ungdomsr%C3%A5det/2023/Referater/Referat%20m%C3%B8te%20UR%2023.01.04.pdf
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