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Referat fra møte i brukerutvalget SØ 
Onsdag 22. februar 2023 (forhåndsgodkjent) 

 
Tilstede: 

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

 
f 
√     
√ 
√ 
  

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

f 
f  
f 
√ 
√ 
   

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

  
Fra SØ:  

 Rådgiver samhandlingsavdelingen og referent Linda Eikemo 
 Fagdirektør SØ, Helge Stene-Johansen (sak 011-23, sak 012-23) 
 Rådgiver fag og kompetanse, Elin Solgaard Høye og  

seksjonsleder Råde kommune Camilla Hauger Brarud (sak 013-23) 
 
Fra Pasient- og brukerombudet i Østfold: 

 Marianne Eek (frem til 11.30) 
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Sak 009-23 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 22. februar 2023 
godkjennes.  

 
 

Sak 010-23 Godkjenning av referat fra møte 18. januar 2023  
Referat fra møte 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) 
 
Vedtak: 

1. Referat fra møte i brukerutvalget SØ 18. januar 2023 godkjennes. 

 
 

Sak 011-23 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.  
Fagdirektør Helge Stene-Johansen møter Brukerutvalget i dagens møte. 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 
 
Kort utdrag av aktuelle styresaker: 
Økonomi 

 Foreløpig resultat for 2022 viser at det var et krevende år. Etter kompensasjonen for 
underskuddet i 2022 har SØ har et foreløpig resultat som er 133,6 mill. kroner dårligere enn 
budsjett. Tiltak i 2023 planlegges for å sikre fremtidig bæreevne og muliggjøre planlagte 
utbygginger. 

o 12. og 13. mars vedtas forslaget på hvilke kutt SØ skal gjøre – tiltakene er 
risikovurdert. Noen av forslagene er å kutte: 

 Prestetjenesten tilkallingsvakt på natt (Prest tilgjengelig på kveld), kan 
helsepersonellet overta oppgaven på natt? 

 Skrivertjenesten – innføring av talegjenkjenning kan erstatte noe av dagens 
ressurser? 

 Administrasjon/ støttepersonell 

 Bemanning, sykefravær og økt prisvekst 

 Aktiviteten har vært høy i både desember og januar som har hatt underskudd, fordi 
aktiviteten har medført overtid. 

 Det er ønskelig å begrense innleie spesielt innen psykiatri – SØ konkurrerer med det private 

 Sykefraværet i SØ har vært opptil 10-11%  

 Spørsmål: kan man benytte utenlands arbeidskraft i psykiatri?  
o Det kan være aktuelt men et etisk aspekt er at man ikke bør tømme andre land for 

ressurser som også har behov for personell.  
o Rekruttering er i fokus. Prosjekt hvordan beholde sykepleiere pågår. 
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Ventetider frister 

 Noe økning i somatikk, fristen er noe redusert innen psykiatri (barne - og ungdom og voksen). 
 
Årlig melding 

 Det viktigste er at SØ når målet innen flere områder.  

 Hjemmedialyse hadde 30% som mål, men resultatet var 22%, derimot øker dette tallet fra år 
til år 

 Bredspektret AB benyttes fortsatt i for stor grad. Det er et mål om å redusere dette enda 
mer. Konkrete tiltak relatert til dette arbeide videre med.  

 Kliniske behandlingsstudier innen forskning. Studier finansiert av legemiddelindustrien er 
gratis – studier innenfor dette har økt med 15% i fjor noe som er bra. Helsenorges nettsider 
har oversikt med liste over studier. SØ er godt i gang og har flest studier på gang (for utenom 
universitetssykehus). 

 
Kompetanse og kvalitet  

 Det jobbes kontinuerlig med at kvaliteten skal styrkes.  

 SØ følger nasjonale parametere. Hver klinikk har valgt ut to områder de ønsker å fokusere 
mer på og følges opp månedlig for å heve kvaliteten. 

 
Oppnevning av nytt BU 
Forslag Brukerutvalg SØ for perioden 2023-2025 skal vedtas. 
 
HMS årsrapport 
Det jobbes godt med HMS i SØ. Et godt arbeidsmiljø er viktig for at pasientene skal få en god 
pasientbehandling og trivsel for de ansatte. Vold og trusler har det vært fokus på i større grad de 
senere årene, og følges opp spesielt.  
 
Konsernrevisjon 
SØ må forbedre seg innen nevrologi. MS pasientene behandles ulikt mellom leger internt, men også 
mellom helseforetakene. Dette er uønsket variasjon. SØ skal se nærmere på MS pasientforløpet nye 
medisiner og behandling. 
 
Informasjonssikkerhet – pågående prosjekt 
Prosjektet styres fra Helse Sør-Øst og Sykehuspartner, mappestrukturen gjennomgås, og 
tilgangsstyres slik at pasientsensitiv informasjon som ligger ute ivaretas. 
 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for god gjennomgang, gjennomgangen bidro til enda bedre innsikt i 
styrepapirene. 

 
 

Sak 012-23 Livets sluttfase 
Leger opplever iblant etisk vanskelige situasjoner relatert til pasientbehandling. SØ ønsker å 
strukturere arbeidet ved livets sluttfase slik at pasienter i kommune – og spesialisthelsetjenesten får 
en verdig, god og riktig behandling i denne fasen. Det skal kartlegges hvilke hjelpemidler som 

mailto:brukerutvalget@so-hf.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/
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allerede finnes i dag, og forhåndssamtaler skal blant annet sees nærmere på. Spørsmålet Hva er 
viktig for deg? i pasientbehandlingen er vesentlig. Forhåpentligvis vil prosjektet bidra til at 
helsepersonellet blir tryggere på samtaler om døden og livets sluttfase med pasienter og pårørende. 
Klinisk etikk komité er involvert i prosjektet. 
 
Fire områder er viktige i arbeidet: 

 Pasient/ pårørende og befolkningen generelt (folkeopplysning). 
 Spesialisthelsetjenesten: hvordan håndtere og strukturere dette f.eks via samtaler, 

dokumentasjon etc.  
 Kommunehelsetjenesten: strukturert forhåndssamtale på sykehjem etc. 
 Fastlegene 

 
Innspill: 

- Kan det være aktuelt å benytte frivillige som samtalepartnere?  
- Døden er et vanskelig og ømtålig tema – vi må snakke mer om det.  
- Viktig at pasientenes ønske registreres.  
- Pårørende som presser på kan være et dilemma, men det er også viktig at pårørende er 

involvert.  
- Hvem bestemmer hvilket liv som er verdig – gjenopplivning og forlengende livsbehandling? 
- Viktige og spennende diskusjoner relatert til tema, grunnet mange ulike hensyn å ta. 
- Kulturforskjeller fører også med seg andre hensyn. 

 
Prosjekteier Helge Stene-Johansen orienterte om prosjektet i dagens møte.  
 
Det skal oppnevnes en brukerrepresentant til dette prosjektet, og dagens informasjon gir grunnlag 
for å oppnevne en kandidat til styringsgruppa. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget (BU) takker for gjennomgangen, og mener saken ble belyst på en god måte. 
2. BU oppnevner en brukerrepresentant til prosjektets styringsgruppe i sak 015-23. 
3. BU mener det blir spennenende å følge prosjektet videre særlig relatert til 

pårørendeperspektivet. 
 
 

Sak 013-23 Livsmestring 
I dagens møte fortalte Elin Solgaard Høye fra seksjon opplæring, fag og kompetanseavdelingen SØ og 
Camilla Hauger Brarud, leder for tildelingskontoret Råde kommune, om livsmestring og arbeid 
relatert til friskliv og frisklivsentraler i Østfold. Begge sitter i nettverk for friskliv, læring og mestring. 
 
Nettverksarbeid 
SØ og kommunene samarbeider, snakker om hverandres tilbud, deler og lærer av hverandre, dermed 
ivaretas det at SØ og kommunene ikke har de «samme» kursene. 
 
Kommunehelsetjenesten 

 Frisklivssentralene er pålagt fra Helsedirektoratet (Hdir) hvilke kurs de skal tilby. 

 Kommunene løser dette ulikt, enten via frisklivssentraler eller kurs relatert til friskliv. 

 Opplæring av kurslederne gjøres av Hdir.  

mailto:brukerutvalget@so-hf.no
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 Tilbudet er ikke lovpålagt men det heies på at dette skal bli det.  

 Kommunen har ikke diagnosespesifikt fokus, heller men fokus på funksjonsnivå. 

 Kommunene samarbeider – i tillegg til samarbeidet med SØ 
 
Ivaretakelse av universell utforming - tilrettelegging og tilgang til kurs, arbeides med i kommunene, 
derimot er det utfordrende med gamle bygg som ikke er utformet etter standarder for universell 
utforming. 
 
Spesialisthelsetjenesten 

 Kjører diagnosespesifikke kurs som har mer fokus på mestring enn læring og informasjon 

 Kartlegging av hvor og hva SØ har av tilbud er en kontinuerlig jobb. 

 Helsepedagogikk for erfarne brukere gir en mulighet til å øke kompetansen i å holde kurs og 
foredrag 

 Ønske om å øke ansattes kompetanse innen dette også 
o Pedagogikk innlemmes i nå alt. Helsekommunikasjon og relasjonskompetansen er 

paraplyen i helsepedagogikk kurset 
 
Lærings og mestringssenteret SØ som ble opprettet i 2003 ble oppløst i 2020 og innlemmet i fag og 
kompetanse avdelingen. Seksjon opplæring er det «nye» lærings og mestringssenteret. 
 
Det er per. d.d ikke et systematisk arbeid med likepersoner i SØ, noe som skal jobbes videre med. 
Brukerutvalget har hatt saken oppe tidligere Sak 070-22 Likepersonsarbeid i SØ, i tillegg ønsket at 
dette blir beskrevet i Sykehusets virksomhetsstrategi under kapittel 4.2, etter innspill i BU Sak 073-22 
Revidert virksomhetsstrategi .  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. Temaet er svært interessent fra 
brukermedvirkningsperspektivet. 

2. BU mener saken gir gode argumenter som kan tas med videre i Dialogmøtet 2023, dersom 
tema blir Helsekompetanse. 

3. BU håper at SØ setter fokus på brukermedvirkning slik virksomhetsplanen beskriver. I tillegg 
til at likepersonsarbeidet også får en plass i planen. 

 
 

Sak 014-23 Dialogmøtet 
Dialogmøtet 2022 ble først utsatt og deretter avlyst grunnet flere omstendigheter. Det er ønskelig at 
temaet Helsekompetanse/ Samvalg videreføres til årets Dialogmøte. BU benytter tid i dagens møte til 
å ta opp tråden og diskutere saken videre. Neste BU bør vurdere om helsekompetanse som tema 
fortsatt er aktuelt. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget hadde en god diskusjon rundt tema, og foreslår for neste brukerutvalg at 
dialogmøte gjennomføres høsten 2023 med tema Helsekompetanse 

2. BU ønsker at BU sekretær undersøker hvilke innledere som kan bidra. 
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Sak 015-23 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
 

 Brukerrepresentant til Livets sluttfase ble lagt til saken etter presentasjon av prosjektet i sak 
012-23. 

 Flere av medlemmene som går ut av dagens BU deltar i faste råd og utvalg (som ikke er 
tidsbegrenset). Det er hensiktsmessig at medlemmer i BU deltar i flere av disse rådene for å 
kunne rapportere tilbake til – og rådføre seg i BU. Det sendes ut en liste med oversikt over 
hvilke råd, utvalg og prosjekter medlemmene deltar i og om de ønsker å sluttføre jobben i de 
tidsavgrensede. 

 
Vedtak: 

1. I neste møte i Brukerutvalget 22.03, presenteres oversikten over faste råd og utvalg 
a. Det skal i møtet 22.03 vedtas om de som sitter i prosjekter, råd og utvalg skal 

sluttføre prosjektet/ sitte ut tiden. 
b. BU ber BU sekretær om å sende listen til BU medlemmene før møtet 22.3  

2. Konseptfase stråle – og somatikkbygg – det er ønskelig at brukermedvirker til dette 
prosjektet er et aktivt medlem i nye BU, oppnevningen utsettes til 20. april. 

3. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: 
 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Konseptfase stråle- og 
somatikkbygg 

Utsettes til torsdag 20. april 

Livet sluttfase - 
styringsgruppen 

RIO aktiv Inge Langsholt 1.4.2021-
31.3.2023 

 
 

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. 
 
Programkomite leder/ nestleder Ungdomsråd samling HSØ 

- Inge deltok på første møte. Samarbeid mellom Brukerutvalg og Ungdomsråd ble fjernet fra 
programmet da konferansen er kuttet ned med en dag. 

 
PPO 

- Kurs og opplæring – det finnes mange kurs som seksjon opplæring samler oversikt over. 
- Likepersonsarbeid har blitt nevnt i denne forbindelse med PPO 
- Fagdag til høsten vil ha tema migrasjonshelse 
- Samvalg ble tatt opp 

 
Hanne har vært i møte i Faglig samarbeidsutvalg (FSU) 19.1 siden sist, og henviser til referatet. 
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Ninja gav en god tilbakemelding fra kreftforeningen og ønske om likepersonsarbeid og hvordan dette 
kan gjennomføres. Det er behov for å kunne snakke sammen i et lukket rom/ privat samtale, men det 
er mangel på slike rom i SØ. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 

 
 

Sak 017-23 Orientering om oppdatert prosedyre Brukerutvalget 
Linda Eikemo orienterer om justeringer og oppdateringer som er gjort i Prosedyren Brukerutvalget 
mandat og sammensetning i henhold til retningslinjen om brukermedvirkning på systemnivå fra 
Helse Sør-Øst. I tillegg har det kommet en revidert utgave av Brukerutvalgets veileder for 
brukerrepresentanter i prosjekt, råd og utvalg fra HSØ, som helt nylig er lagt til prosedyren. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for en god redegjørelse for nye endringer i prosedyren. 
2. BU ønsker at lenken til prosedyren Brukerutvalgets mandat og sammensetning legges ved i 

innkallingen i møter fremover, slik at denne kan leses etter ønske 
 
 

Sak 018-23 Eventuelt 
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