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Org.nr.  
NO 983 971 768 MVA 

Telefon  

951 51 956 
 

 

E-postadresse 

brukerutvalget@so-hf.no 
 
Internett 

www.sykehuset-ostfold.no  

 

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

 
Mona Larsen 
Jan-Magne Sørensen 
Anne Lisbeth Syvertsen 
Ninja Ulvestad Pettersen 
Inge André Langsholt 

Kopi til: 
Hege Gjessing, adm. direktør  
Helge Stene-Johansen, fagdirektør 
Odd Petter Nilsen, samhandlingssjef 
Marianne Eek, Pasient- og brukerombudet 
Fredrik Nilsson, kontaktperson HSØ 

 
Innkalling til brukerutvalget onsdag 22. mars 2023 kl. 0930-1330 

 

Sted 

 

Adm. bygg Sykehuset Kalnes, rom 122 

Formøte fra 09.00 – 09.30 

 

 
Det nye brukerutvalgets medlemmer inviteres til å delta som observatører i det avtroppende 
brukerutvalgets møte som starter kl. 09.30-12.30 samme sted. 
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09.30-09.35 Sak 019-23 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
22. mars 2023. 
 
Forslag til vedtak: 

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

 
 

09.35-09.40 Sak 020-23 Godkjenning av referat fra møtet 22. februar 2023 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 22. februar 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 22. februar 2023. 

 
 

09.40-10.20 Sak 021-23 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…… 

 

10.20-10.30 Sak 022-23 Takk til avtroppende brukerrepresentanter 
I forbindelse med konstituering av Brukerutvalget 2023-2025 så er det fem brukerrepresentanter 
som trer av. 
 
 

10.30-11.00 Sak 023-23 Temasak: hvorfor er det utfordrende å holde på 
helsepersonell? 
Klinikk for medisin er i gang med et omfattende prosjekt hvor målet er å beholde og utvikle 
sykepleiere i døgnområdene. Både i Sykehuset Østfold og andre sykehus er det store utfordringer 
knyttet til høy turnover. SØ ønsker å gjøre det de kan for å beholde sykepleierne, men da må man 
vite hva som motiverer dem til å bli. Inger-Lise Rud Foss fra fag- og kompetanseavdelingen, som leder 
prosjektet «Beholde og utvikle sykepleiere i medisinske døgnområder», orienterer BU om prosjektet. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget….. 
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11.00-11.30 Sak 024-23 Samvalg 
Pasient/ bruker har rett til å medvirke i valg av undersøkelses- eller behandlingsmetoder. 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. SØ er i gang med 
planleggingen av implementering av Samvalg/ verktøy på sykehuset. En brukerrepresentant skal 
oppnevnes til dette arbeidet. Saken presenteres v/ seksjonsleder seksjon opplæring SØ hans Petter 
Scott Hansen.  
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget… 
 
 

11.30-12.00 Pause 
 
 

12.00-12.15 Sak 025-23 Orientering fra leder av Brukerutvalget 
Leder Svein Gurvin orienterer om aktuelle saker, samt gir innspill til saker som bør følges opp av nytt 
brukerutvalg. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 
 
 

12.15-12.30 Sak 026-23 Evaluering av Brukerutvalget 2023 - Gjennomgang 
I forkant av møtet er evaluering av brukerutvalget 2020-2023 sendt ut til medlemmene. 
Brukerutvalget får en gjennomgang av resultatene. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 
 


