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09.30-09.35 Sak 009-23 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
22. februar 2023. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møte i brukerutvalget SØ den 22. februar 2023 
godkjennes. 

 
 

09.35-09.40 Sak 010-23 Godkjenning av referat fra møtet 18. januar 2023 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 18. januar 2023 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 18. januar 2023. 

 
 

09.40-10.20 Sak 011-23 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. 
Fagdirektør Helge Stene-Johansen møter Brukerutvalget. 
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…… 

 

10.20-10.30 Sak 012-23 Livets sluttfase 
Brukerutvalget ble i møtet 7.12.22 sak 088-22 orientert om at SØ planla oppstart av et prosjekt som 
omhandlet livets sluttfase. I dagens møte orienterer prosjekteier Helge Stene-Johansen om status for 
prosjektet. Overordnet mål for prosjektet er å strukturere arbeidet ved livets sluttfase slik at 
pasienter i kommune – og spesialisthelsetjenesten får en verdig, god og riktig behandling i denne 
fasen.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget….. 
 
 
 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/brukerutvalget
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2022/Referater/Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20brukerutvalget%202022-12-07.pdf


 

 

10.40-11.30 Sak 013-23 Livsmestring 
Elin Solgaard Høye fra seksjon opplæring ved SØ og Camilla Hauger Brarud fra Råde kommune - og 
nettverk for friskliv, læring og mestring, snakker om livsmestring om arbeid som pågår rundt dette i 
Østfold. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget….. 
 
 

11.30-12.00 Pause 
 
 

12.00-12.30 Sak 014-23 Dialogmøtet 
Dialogmøtet 2022 ble først utsatt og deretter avlyst grunnet flere omstendigheter, blant annet SØ 
som var i gul beredskap og man ikke så det riktig å gjennomføre møtet på det tidspunktet. Derimot er 
det ønskelig at temaet Helsekompetanse/ Samvalg videreføres til årets Dialogmøte og at BU benytter 
tid i dagens møte til å ta opp tråden og diskutere saken videre. Se for øvrig møte i brukerutvalget 
18.5 Sak 045-22 Dialogmøte 2022. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget… 
 
 

12.30-12.45 Sak 015-23 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter 
 
Mona Larsen har representert BU i styringsgruppen prosjektinnrammingen nytt stråle og 
somatikkbygg. Hun deltar ikke videre i konseptfasen og det skal derfor oppnevnes en deltaker til 
dette prosjektet. Les mer om nytt stråle – og somatikkbygg på SØ sine nettsider. https://sykehuset-
ostfold.no/utbygging-sykehuset-ostfold-kalnes#nytt-strale--og-somatikkbygg-kalnes … 
 
Forslag til vedtak: 

1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Konseptfase stråle- og 
somatikkbygg 

    

     

 
 

12.45-13.15 Sak 016-23 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 
 

https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2022/Referater/Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20brukerutvalget%202022-05-18.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/seksjon/Samhandling/Documents/Brukerutvalget/2022/Referater/Referat%20fra%20m%C3%B8te%20i%20brukerutvalget%202022-05-18.pdf
https://sykehuset-ostfold.no/utbygging-sykehuset-ostfold-kalnes#nytt-strale--og-somatikkbygg-kalnes
https://sykehuset-ostfold.no/utbygging-sykehuset-ostfold-kalnes#nytt-strale--og-somatikkbygg-kalnes


 

 

13.15-13.20 Sak 017-23 Orientering om oppdatert prosedyre Brukerutvalget 
Linda Eikemo orienterer om justeringer og oppdateringer som er gjort i Prosedyren Brukerutvalget 
mandat og sammensetning. Prosedyren er vedlagt sakspapirene. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget…. 
 
 
 

13.20- Sak 018-22 Eventuelt 
 
 
 
Siste referat ungdomsrådet 
For en større transparens mellom Brukerutvalget og Ungdomsrådet deles  
referatene i forkant av møtene, dersom det er saker som kan være av interesse på tvers av  
rådene, eller saker man bør samarbeide om. 
 
Referatet fra forrige møte i Ungdomsrådet Sykehuset Østfold er publisert på sykehusets nettsider. 
 

 

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/ungdomsradet
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