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

 
Tilstede: 

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

 
√ 
√     
√ 
√ 
  

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

√  
f  
√  
√ 
√ 
 

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

  
Fra SØ:  
Rådgiver samhandlingsavdelingen og referent Linda Eikemo 
Administrerende direktør Hege Gjessing (sak 021-23) 
Rådgiver Inger-Lise Ruud Foss, fag og kompetanse avdelingen (sak 023-23) 
Seksjonsleder Hans Petter S Hansen og Elin Solgaard Høye, seksjon opplæring (sak 024-23)  
 
Observatører: 
Inger Lise Broen, Brukerutvalget 2023-2025 
Pål Oraug, Brukerutvalget 2023-2025 
Robert Nordli, Brukerutvalget 2023-2025 (fra 12.00) 
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Sak 019-23 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedtak: 

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

Sak 020-23 Godkjenning av referat fra møte 22. februar 2023  
Referat fra møte 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) 
 
Vedtak: 

1. Referat fra møte i brukerutvalget SØ 22. februar 2023 godkjennes. 

 

Sak 021-23 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 
 
Kort utdrag av aktuelle styresaker: 
Det er lagt inn et planlagt underskudd i budsjettet på minus 50 mill. kr hvor SØ ligger dårlig an 
allerede – etter to måneder er SØ 50 mill. kr i underskudd etter de 50 mill. kr som er lagt inn. SØ må 
finne innsparingsområder. Tiltak relatert til innsparing, samt 124 mill. kr i bevilgninger vil 
forhåpentligvis medføre at regnskapet kommer i null. Prisjusteringer og lønn vil også bli kompensert, 
men vi har foreløpig ikke tall for dette. Det arbeides også med å få lagt til økte kostander i 
forbindelse med prisstigningene, relatert til utbygging. Vedrørende bevilgningsøkonomi – som 
gjelder for SØ – er det en klar føring på at vi skal levere rettferdig fordelte helsetjenester innen de 
tildelte rammene. 
 
Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt at SØ kan gå videre med planlegging av stråle- og somatikkbygg. Og 
de har også kommet med den gode nyheten om at SØ kan gå videre med planene i Halden om å 
kunne leie i et nytt bygg til ambulansestasjon, selv om SØ overskrider grensen for hva som i 
utgangspunktet kan bruke på finansiell leie. Løsningen blir mest sannsynlig at Halden kommune 
bygger og SØ leier. SØ er glade for at saken med finansiell leie ble løst. 
 
Bekymringer relatert til fristbrudd øker. Forrige mnd var det mellom 9-10% fristbrudd hovedsakelig i 
kirurgisk klinikk. Det er mye ortopedi som venter lenge. Medisinsk avdeling har ikke fristbrudd men 
passert planlagt tid øker dvs oppfølging etter at vurdering av behov for behandling er gjort.. Dette 
har de ikke klart å snu foreløpig. 
Nytt i år er at det er et lavt antall søkere av LIS, noe som er meldt som bekymring fra medisinsk 
klinikk. Dette er en ny problemstilling man ikke har sett på samme måte de siste årene og som det 
foreløpig er vanskelig å si grunnen til. 
 
 Ny usikkerhanalyse relatert til nytt akuttmottak jobbes med, og saken skal styrebehandles i SØ og 
HSØ før anbud legges ut. Sengebygget legges opp til to trinns bygge prosjekt. Det vil si at at man 
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bygger sengebygg først og strålesenter etterpå. Konseptfasen skal se på 4 alternative løsninger for 
nybygg. Konseptfasen starter nå. Byggestart estimert 2027.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen og ser positivt på at planleggingen av nytt 
somatikk- og strålebygg, samt ambulansestasjon i Halden kan fortsettes. 

 
 

Sak 022-23 Takk til avtroppende brukerrepresentanter 
I forbindelse med konstituering av Brukerutvalget 2023-2025 så er det fem brukerrepresentanter 
som trer av. AD Hege Gjessing takket for innsatsen til medlemmene over flere år og arbeidet de har 
bidratt med innen brukermedvirkning på systemnivå. En spesielt takk til Svein for lang og tro tjeneste 
som leder for Brukerutvalget de siste 7 årene.  
 
 

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. BU ble orientert om prosjektet, hvor langt de har kommet i 
arbeidet og resultater fra intervjuer med sykepleiere som har sluttet i medisinsk avdeling. Inger-Lise 
Rud Foss fra fag- og kompetanseavdelingen er prosjektleder for prosjektet som har tittelen «Beholde 
og utvikle sykepleiere i medisinske døgnområder». 
 
Vedtak: 

 Brukerutvalget takker for en veldig interessant gjennomgang av prosjektet hittil. BU vil at 
Inger-Lise kommer tilbake for en status etter implementering av ulike tiltak for å beholde 
sykepleierne i medisinske døgnområder.  

 
 

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.  
 
9.mars ble deltstrategien som Samvalg vedtatt i HSØ. SØ arbeider nå med anbefalingene og skal 
utarbeide en handlingsplan for implementering av Samvalg i SØ. De er nå i fasen med å utarbeide et 
drøftingsgrunnlag til SLM (sykehusledermøte) for hvordan Samvalg kan implementeres. De håper å få 
innspill på hvilket ambisjonsnivå SØ skal legge seg på relatert til implementeringen.  
 
Innspill: 

 Skjæringspunktet: det bør alltid være mulighet for å velge ikke behandling – dette kan oppstå 
konflikt mellom forsvarlighetskravet og når pasienten ikke ønsker behandling. 
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 Hvordan læres helsepersonellet opp i Samvalg? Lov om pasientrettigheter har vært lovfestet 
i mange år. Økt fokus nå. Flere utdannelser finnes nå for helsepersonell relatert til tema.  

 Tolketjenesten på nattestid – kan være et hinder for Samvalg hele døgnet. 
 Helsekompetanse og krav til dette – kan det bli økt krav til helsekompetanse når Samvalg 

implementeres? 
 Den empatiske kommunikasjonen – er ikke implementert i Samvalg. 

Kommunikasjonsferdigheter blant helsepersonell og leger må settes fokus på. 
 
Mer informasjon finnes om Samvalg på nettsidene til Helsenorge. 
 
Brukerutvalget ser det hensiktsmessig å stille to personer til disposisjon til dette arbeidet, noe som 
aksepteres av seksjon opplæring. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. To medlemmer vil oppnevnes til implementering 
av Samvalg i SØ i konstitueringsmøte sak 030-23. 

 
 

Sak 025-23 Orientering fra leder av Brukerutvalget 
Leder Svein Gurvin orienterer om saker Brukerutvalget har arbeidet med, aktuelle saker, samt gir 
gode råd og innspill til saker som bør følges opp av nytt brukerutvalg. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering.  
2. Presentasjonen til Svein med punkter som kan jobbes videre med, sendes ut til gamle og nye 

medlemmer. 
 
 

Evaluering av Brukerutvalget 2023 - Gjennomgang 
I forkant av møtet har brukerutvalget 2020-2023 evaluert dagens utvalg. Det var ikke tid til å 
gjennomgå resultatene. Resultatene ettersendes medlemmene. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar saken til orientering. 
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