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Sak 001-17 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedtak: 

1. Innkalling med sakliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget SØ 22. februar 2017 
godkjennes. 

 

Sak 002-17 Godkjenning av referat fra møtet 7.desember 2016 
Det har ikke kommet inn anmerkninger til det utsendte referatet. 
Vedtak: 

1. Referat fra møtet i brukerutvalget SØ 7.desember 2016 godkjennes. 
 

Sak 003-17 Tilbakemelding på saker til styret i SØ, og andre viktige saker 
Styret og administrerende direktør Just Ebbesen 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. 
Just Ebbesen presenterer sakene. Sakspapirer til styremøtene publiseres på denne nettsiden: 
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold 
 
 
Oppdrag og bestilling 2017 
Oppdrag og bestilling 2017 ble gitt til Sykehuset Østfold (SØ) i foretaksmøte 15. februar 2017. 
Dokumentet sammenstiller Helse Sør-Øst RHFs (HSØ) Oppdrag og bestilling til SØ med utgangspunkt i 
Regjeringens overordnede mål, samt økonomiske og faglige prioriteringer i HSØ. 
Oppgaver er fordelt til de ulike avdelinger. Tre overordnede mål som styret skal arbeide videre med. 
30 % av dialysepasientene skal få hjemmebehandling. Større vekst og kortere ventetider innen 
psykisk helse. Fokus på forebygging av tvangsbruk.  
BU: Det er ulike alternativer til bruk av tvang. Møtet med pasienten er veldig viktig. 
AD: Helt enig i at møtet med pasienten er viktig. Må også se på hele spekteret av bruk av tvang. Det 
hjelper ikke å redusere en type tvangsbruk hvis annen tvangsbruk dermed øker. Kan ikke heller ha 
ensidig fokus på tid til første konsultasjon hvis det medfører at det går lang tid før behandling starter. 
BU: Hva gjøres i SØ for å møte oppdraget om større vekst og kortere ventetid innen psykisk helse? 
AD: Må se på total tilbudet inkludert tjenester som leveres av private. 
 
Månedsrapport per januar 2017 
Er i balanse i januar. Inngangen til 2017 er bedre enn fryktet. Fortsatt krevende økonomisk situasjon, 
men det går i riktig retning. Har jobbet med driftsoptimalisering med fokus på å ramme pasientene i 
minst mulig grad.  
 
LGG-1 2017 med risikovurdering 
Ledelsens gjennomgåelse (LGG) legges frem for styret tre ganger i året. Risikobildet siden forrige LGG 
er relativt uendret. Området med høyest risiko er faren for overskridelse av budsjett. 
 
Strategi Sykehuset Østfold 2016 – 2020 - rullering 
Styret og sykehusledelsen har hatt en gjennomgang av Strategi Sykehuset Østfold 2016-2020. Det er 
hovedsakelig gjort små, redaksjonelle endringer. Et nytt innsatsområde er å bedre folkehelsen for 
innbyggerne i Østfold. En del utfordringer i Østfold. F.eks. ligger vi høyt når det gjelder innaktivitet og 
vi ligger høyt når det gjelder sukkerforbruk.  
BU: Brukerorganisasjonene kan være viktige bidragsytere i dette arbeidet. 
 
 

https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold
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Høring - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnsland utvalget) 
Et offentlig oppnevnt utvalg utreder alternative modeller for hvordan staten kan organisere sitt 
eierskap til og innrette eierstyringen av helseforetak. I saken fremmes forslag til høringsuttalelse fra 
styret i Sykehuset Østfold. 
 
Utviklingsplan frem mot 2035 
Sykehuset Østfold skal utarbeide en utviklingsplan frem mot 2035. I den forbindelse utarbeides det 
en interessentanalyse. Just Ebbesen informerte om dette.  
Kommuner, medarbeidere og Brukerutvalget vil bli tatt med i arbeidet med utviklingsplanen. Det vil 
bli noe som har et langsiktig perspektiv f.eks. knyttet til eiendom, og noe med mer kortsiktig 
perspektiv knyttet til tjenestetilbud. Det vil bli avholdt dialogkonferanser i forbindelse med 
utarbeiding av utviklingsplanen. 
BU: Må ha et sykehus som leverer et tjenestetilbud på spesialistnivå til Østfolds befolkning ut fra 
innbyggernes behov.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet. 
 

Sak 004-17 Handlingsplan for brukerutvalget 2017 
Brukerutvalget skal vedta hvilke hovedfokus områder utvalget skal ha for inneværende år. 
 
BU: I forhold til Pasientsikkerhet ønskes fokus på: Utskrivning – taxi (ventetid) etter pol us. mm. 
I forhold til Pasientforløp ønskes informasjon/høring knyttet til implementering rus/psyk. Vil også 
følge opp oppdragsdokumentet knyttet til vekst og kortere ventetid i psykisk helse/rus. Samt 
orientering om hvordan det går med medisinfritt tilbud ved Sarpsborg/Halden DPS. 
Når det gjelder rehabilitering så skal det være rehabiliteringskonferanse til høsten. Brukerutvalget vil 
ha fokus på at mere rehabilitering skal foregå i kommunene. Viktig at ingen mister et tilbud før nytt 
er bygget opp. Ønsker også informasjon om prosjektet «Behovsvurdering for rehabilitering (e-
læringskurs).» 
I forhold til pasientservice ønskes informasjon om Pasientservice og booking og hvordan det går med 
direkte booking (dialog med pasient i oppsett av timeavtale). 

Når det gjelder tema for dialogmøte vil brukerutvalget diskutere det på neste møte. 

Vedtak: 
1. Brukerutvalget vedtar handlingsplan for 2017 med de bemerkninger som fremkom i møtet. 
2. Handlingsplanen skal være et levende dokument og brukerutvalget vil komme med innspill til 

saker som skal tas opp. 
 

Sak 005-17 Habiliteringstjenesten 
Brukerutvalget ønsket informasjon knyttet til habiliteringstjenesten. 
Psykologspesialist Ronny Grimstad fra seksjon barne- og ungdomshabilitering (HABU) og  
psykologspesialist Leif Hugo Stubrud fra seksjon voksenhabilitering (HAVO) redegjorde for saken og 
svarte på spørsmål. 
Habiliteringstjenesten er delt i barne- og ungdomshabilitering og voksenhabilitering. Følger 
spesialisthelsetjenesteloven, men er i SØ organisatorisk plassert i psykisk helsevern. 
BU: Kan sykehuset pålegge kommunen å gi et visst tilbud til brukeren? 
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Svar: Sykehuset kan bare gi råd og faglig veiledning, men kan ikke pålegge kommunen. Kommunene 
står fritt til hvordan de vil organisere sitt tilbud innenfor forsvarlighetsrammen. Hvis brukeren 
kommer tilbake til sykehuset ved en senere anledning med samme problemstilling så kan sykehuset 
stille spørsmål om hva kommunen har gjort for å følge de råd/veiledninger de tidligere har fått. I 
ytterste konsekvens kan manglende oppfølging bli rapportert til tilsynsmyndigheter. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar saken til orientering 
 

Sak 006-17 Personsikkerhet dersom brann oppstår på Kalnes  
Brukerutvalget har hatt fokus på personsikkerhet for pasienter i tilfelle brann på Kalnes. Dette har 
særlig blitt knyttet til korridorpasienter. 
Brannrådgiver Inger-Johanne Velde orienterte om saken og svarte på spørsmål. 
BU: Veldig nyttig å få belyst sikkerheten og betryggende å vite om brannsoner og evakueringsrutiner. 
Inger-Johanne Velde anmodet Brukerutvalget om å formidle denne informasjonen videre i sine 
organisasjoner for å bidra til å trygge pasienter og pårørende. 
 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget tar saken til orientering. 
 

Sak 007-17 Oppnevning av representanter til råd og utvalg 
 
Vedtak: 

1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: 
Utvalg Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 
Råd for pasient og 
pårørende opplæring  

FFO, NRF Fast Gro Carlsen 22.2.17 – 28.2.18 

Observasjonsstudie 
på pasienter med 
primært 
benmargsødemsyndr
om 

FFO, Fibromyalgiforbundet Fast Kari Bjørnerud 22.2.17 – 28.2.18 

Forskningsprosjekt 
knyttet til pasienter 
med depresjon 

RIO Fast Line Eikenes Langsholt  22.2.17 – 28.2.18 

 
2. Brukerutvalget ønsker dialog med forskningsavdelingen på sykehuset for å ha en 

forventningsavklaring i forhold til brukermedvirkning i forskning 
 

Sak 008-17 Orientering fra leder av brukerutvalget  
Leder Vigdis Yttervik orienterer om aktuelle saker. 
Det er i gang et pilotprosjekt i forhold til at akuttmottaket kan legge pasienter inn i KAD-senger i 
Sarpsborg. Dette gjelder kun somatikk. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 



     

  Side 5 av 5 
  Vår dato 

24.02.2017 
Vår referanse 
17/00096 

 
 
 

Sak 009-17 Orienteringssaker – Eventuelt 
• Foretaksjurist Jostein Vist har meddelt at han redegjør for saken om tvang i psykiatrien i 

brukerutvalgets møte 22.mars. 
• Ragnhild Tranøy har meddelt at hun redegjør for saken om Kvalitet ved 

institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) arbeidet som blir utført ved sykehuset 
Østfold i brukerutvalgets møte 22.mars. 

• Ungdomsrådet SØ har valgt Axel Karl Oscar Høydalsnes til leder og Eline Josefine Helgesen til 
nestleder. 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 
 

Sak 010-17 Årlig melding 2016 
Brukerutvalget har utarbeidet vedlegg til årlig melding som er innarbeidet i mal til årlig melding. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget viser til sitt innspill til årlig melding og tar saken forøvrig til orientering. 

 

Sak 011-17 Tilbakemeldinger fra råd, utvalg og øvrige saker 
Brukerutvalgets medlemmer ga tilbakemeldinger på arbeidet i ulike råd og utvalg. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering. 
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