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Referat fra møte i brukerutvalget SØ 
Onsdag 18.januar 2023 (forhåndsgodkjent) 

 
Tilstede: 

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

 
√ 
√     
√ 
√ 
  

 Mona Larsen (Teams) – fratrådte 
etter sak 005-23 
Jan-Magne Sørensen 
Anne Lisbeth Syvertsen 
Ninja Ulvestad Pettersen (Teams) 
Inge André Langsholt 

√  
  
√  
√ 
√ 
√   

Tilstede = √      Forfall = f   
BU= Brukerutvalget   AD=Administrerende direktør  POB: Pasient- og brukerombud  FD=Fagdirektør 

  
Fra SØ:  
Rådgiver samhandlingsavdelingen og referent Linda Eikemo 
Administrerende direktør Sykehuset Østfold, Hege Gjessing (sak 003-23) 
Avdelingssjef for Kreftavdelingen, Andreas Stensvold (sak 007-23) 
 
Fra Pasient- og brukerombudet i Østfold: 
Aina Mørk 
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Sak 001-23 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 18. januar 2023 
godkjennes.  

 

Sak 002-23 Godkjenning av referat fra møte 7. desember 2023  
Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 7. desember 2023 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 7. desember 2023 godkjennes. 

 

Sak 003-23 Tilbakemelding på saker til styret, og kort gjennomgang av status  
Styret og administrerende direktør Hege Gjessing ønsker råd og tilbakemeldinger fra Brukerutvalget 
på relevante og viktige saker. Spesielt vil det være fokus på saker som skal behandles av styret i SØ.  
Sakspapirer til styremøtet ble oversendt Brukerutvalget i forkant av møtet samt publiseres på 
sykehusets nettside: https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold 
 
Sykehustalen 17. januar  
I sykehustalen ble det blant annet sagt at HF må finne ut hva man gjøre mindre av. ADs vurdering er 
at spørsmålet vanskelig kan håndteres av et sykehus alene og at det vil være mer hensiktsmessig at 
helseforetakene ser på problemstillingen i fellesskap. Det er vanskelig for politikerne å peke på 
enkelttiltak relatert til behandlingstilbud, da utfordringen for politikerne vil være å få en god nok 
oversikt over alle tilbud og effekten av dem. Prioriteringsdiskusjon har også tidligere vært diskutert 
både internt i SØ og i fellesmøter med kommuner og andre uten at det foreløpig har brakt oss videre. 
Eksempelvis har medisinsk klinikk 98% ø-hjelp. Ø-hjelpsinnstrømmen er ikke lett å redusere. På 
spørsmål om potensial for forebygging er ADs vurdering at diabetes type 2 kan ha et 
forebyggingspotensiale, noe som igjen kan påvirke ø-hjelpsnivået til sykehuset på lang sikt fordi det 
vil kunne påvirke sykdomsutviklingen. Behandling av diabetes type 2 er lagt til 1. linjetjenesten. 
Hvordan nye medikamenter for diabetes og vektreduksjon kommer til å påvirke problemstillingen vil 
følges med på. Om noe kan reduseres innenfor kirurgi er tidligere gjennomgått, men må eventuelt 
sees på igjen. 
 
Spørsmål: I forbindelse med å fjerne innleid arbeidskraft – hvordan kan dette påvirke 
pasientbehandlingen? 

 Innleid arbeidskraft er en utfordring. 1/3 av psykiatere er innleid. Den eneste måten vi 
akkurat nå ser som vil få trenden til å snu på er å slutte å benytte tjenesten, da dette kan føre 
til at personellet returnerer tilbake til det offentlige. Spørsmålet er hvordan sykehuset vil 
komme gjennom en periode uten å benytte innleid arbeidskraft? Behandlingstilbudet 
psykiatri spesielt, men også andre fagområder kan rammes. SØ har høy andel innleid 
arbeidskraft. En annen utfordring er at disse personene heller ikke har det samme 
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eieforholdet til arbeidsplassen sammenliknet med de fast ansatte og i mindre grad bidrar til 
fagutvikling og opplæring. 

 
 
Spørsmål: Redusere bruk av røntgen - og lab tjenester, hvordan vil dette få utslag for 
diagnosefastsetting? 

 ADs vil tro at Helseministerens har dette med i talen basert på diskusjoner i flere miljøer om 
overforbruk og overbehandling innen blant annet områdene screening, røntgen og lab 
tjenester.  

o Tiltak i forbindelse med lab prøver vil være at leger gjør vurderinger om man tar flere 
prøver enn det man trenger? Kan man for eksempel stole på hverandres svar? 
Mange prøver tas for å kontrollere et svar som foreligger hos annen instans så 
utvikling i datadeling vil kunne endre på dette.  

o Innenfor bildediagnostikk er forbruket stort og økende.  

 ADs vurdering er at en ikke trenger å være bekymret for at fastlegen skal få gjennomført 
viktige undersøkelser. 

 
Brukermedvirkning 
Individ, system og klinikknivå i SØ – hva tenker AD om dette? 
Brukerutvalget kan benyttes aktivt inn i flere saker for drahjelp. Har vi systemer til å ivareta at 
Brukerutvalget benyttes i stor nok grad – ansvaret for å ivareta involveringen av brukerutvalget, 
tillitsvalgte osv. er delegert. 

 Samvalg har potensiale 

 Implementeringer og utvikling av tjenester 

 Bistå i utvikling av undervisning og kurs der dette er aktuelt 
Kan man bevisstgjøre personalet i SØ og øke brukermedvirkning på de ulike nivåene. 
 
Psykisk helsevern  
Hvordan kan man i psykisk helsevern øke bruken av medisinfrie tilbud?   
Det er delte og ulike meninger innen dette feltet. SØ har et medikamentfritt tilbud.  
Bekymring i BU knyttet til reduksjon av innleid arbeidskraft og at sterkere prioritering reduserer 
kvaliteten og kapasitet.  
 
System for likepersonarbeid 
I denne sammenhengen er en potensiell ressurs – og tas med i det arbeidet som skal gjøres. 
Reetablering ønskes og etterlyses, ref. sak 070-22, sak 040-22. 
 
Kort utdrag av aktuelle styresaker: 
Årsregnskapet: underskuddet blir dekket. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. 
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Sak 004-23 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ser at det er hensiktsmessig å ha med en aktiv representant i underutvalg, 
spesielt for rapportering av status. BU ønsker å utsette saken til nytt BU er konstituert. Man 
ønsker derfor å komme tilbake til oppnevningen i april.  

2. FACT utsettes også til april. Naturlig også dette i lys av arbeidet i helsefellesskapet 
 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Fast underutvalg for 
psykisk helse barn - og 
unge 

    

Representant til prosjekt 
FACT voksen Indre Østfold 
kommune 

    

 
 

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. 
 
Forskningsstiftelsen 
Skal ha møte til neste uke – forskning er et av de prioriterte områdene i sykehustalen. Stiftelsen var 
ikke aktive i 2022. 
 
Kreftrådet  

 Det er en utfordring med overbelegg ifht. kapasitet.  

 Spørsmål om å utvide til to-sengs rom, noe man er sterkt imot grunnet kreftbehandlingenes 
omfang og immunforsvar.  

 Bygging av nytt kreftsenter er forskjøvet til 2032 grunnet dagens situasjon priser og krig. 

 Kan man se på oppgavedeling?  

 Digital hjemmeoppfølging har hittil positive erfaringer.  

 Det er noe bekymring ved pakkeforløp hjem, ansvar og oppfølging.  

 Kontroller er en utfordring – blant annet ved røntgenkapasitet.  
 
Råd for psykisk helsevern og rus 

 Man opplever at færre møter opp fra brukerorganisasjonene.  

 Klinikken redegjør spørsmål på agendaen. Barn som pårørende var på agendaen. 

 Gruppebehandling/ familiebehandling det er god dekning for dette/ tatt hensyn til. 

 Arbeidsformen er nå blitt mye mer konstruktiv og forrige møte opplevdes svært positivt for 
deltakerne fra BU. 
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Hofte - og kneskolen 
Jobber mye med å utarbeide apper, filmer og liknende som hjelpemidler til pasientene. 
 
Årlig melding 
Brukerutvalget har hatt deltakere i SØ sin utarbeidelse av årlig melding. Fra Brukerutvalget ble det 
satt fokus på at: 

 Likepersonarbeid i SØ må reetableres 

 Pasient – og pårørendeopplæring: Helsekompetanse – det er større potensiale for å gjøre 
mer  

 Bekymring rundt psykisk helsevern 
I tillegg sender brukerutvalget inn årlig melding som før. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 
2. BU merker seg at Rådet for psykisk helsevern og rus har fått en mer konstruktiv arbeidsform. 

 

Sak 006-23 Evaluering av Brukerutvalget 2022 
Saken utgikk. 

 

Sak 007-23 Pakkeforløp hjem kreft 
Avdelingssjef for kreftavdelingen, Andreas Stensvold informerte Brukerutvalget om Pakkeforløp hjem 
kreft og planen videre. I tillegg informerte han om status i avdelingen, og kreftrådet som i år har 
startet opp etter å ha vært planlagt siden før pandemien. 
  
Vedtak: 

1. BU takker for gjennomgangen og merker seg at det er gode måltall og at man også 
vektlegger psykososiale forhold i tillegg til den medisinske behandlingen  

2. BU ser også svært positivt på at kreftrådet som i tidligere møter har vært etterlyst, nå er 
startet opp. 

 

Sak 008-23 Eventuelt 
Utgikk grunnet tidsmangel  
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