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Sak 050-21 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i BU SØ 18. august 2021 godkjennes.  
 

Sak 051-21 Godkjenning av referat fra møte 16. juni 2021  
Referat fra møte i BU i Sykehuset Østfold den 16. juni 2021 er sendt ut til medlemmene. 
Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden:  
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/brukerutvalget 
 
Vedtak: 

1. Referat fra møte i brukerutvalget SØ 16. juni 2021 godkjennes. 
2. BU ønsker at fremtidige referater er enda tydeligere på hva det refereres fra i forbindelse 

med det faste agendapunktet «Tilbakemeldinger fra råd, utvalg og øvrige saker». 
 

Sak 052-21 Gjennomgang brevtekst fra Livmorhalsprogrammet  
Livmorhalsprogrammet ved kreftregisteret ønsker at brukerutvalget leser gjennom brevtekst for 
kvinner som har tatt celleprøve og hvor kvaliteten på selve prøven ikke var god nok til at cellene kan 
sees på i mikroskop slik at ny prøve må tas. 
De ønsker tilbakemelding på: 

1. Budskapet om å ta ny prøve i brevteksten er tydelig. 
2. At det kommer fram at det er kvaliteten på selve prøven det er noe galt med, ikke at man har 

fått et prøveresultat som krever behandling. 
3. At det er lett å forstå at det finnes mer informasjon på neste side. 

Brevene finnes i 2 utkast av hvert brev (2 versjoner), hvilke av versjonene som foretrekkes ønskes det 
tilbakemelding om. Brevene var vedlagt møteinnkallingen. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalgets tilbakemeldinger:  

 Brevteksten med den korteste informasjonen er å foretrekke  
 Det er viktig med en forenkling og tydeliggjøring av budskapet  
 Bildene på side baksiden burde enten nummereres i rekkefølge eller settes opp i vertikal 

rekkefølge slik at det ikke kan oppstå misforståelser om bildenes rekkefølge 
 En helhetlig tankegang er viktig i brevteksten. BU ser gjerne at teksten gjøres tilgjengelig på 

flere språk 
 Prinsippene for universell utforming bes fulgt for å gjøre budskapet mest mulig tilgjengelig. 

Her vil blant annet fontvalg, fargevalg og gode kontraster inngå. 
 

Sak 053-21 Møteplan for Brukerutvalget 2022 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget godkjenner møteplanen og ser frem mot at alle aktuelle sakspapirer, 
inkludert styrepapirer, sendes ut 1 uke før.  
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Sak 054-21 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
1 brukerrepresentant skal velges ut til styringsgruppen for oppdatering av utviklingsplanen SØ 2022 
til 2037. 
 
Diskusjon 
Om delprosjekt 3 «Gjennomgå akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus sammen med kommunene 
og gjennomgå organisering, ledelse og kompetanse i akuttmottakene», ønsker brukerutvalget en 
løpende orientering av Liv Marit Sundstøl. 
 
I delprosjekt 4 «Spesialisthelsetjenester i pasientens hjem», finnes det innovasjonsprosjekter innen 
dette området hvor BU er involvert?  
 
Om delprosjekt 5 «Kompetanseplan – spesielt prioritering sykepleiere og helsefagarbeidere», så 
støtter BU støtter dette, men ser ikke behovet av representanter inn her.  
Delprosjekt 6 «Eiendom» anser BU heller ikke som aktuell for deltakelse. 
 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Oppdatering av utv. plan 
2022-2037 

    

     

     

 
Vedtak: 
Brukerutvalget ser behovet av representanter i både delprosjekt 1 «Pasienter med behov for både 
spesialisthelsetjenester og kommunale helsetjenester» og delprosjekt 2 «Avklare kapasitetsbehov og 
organisering av psykisk helsevern og rusbehandling».  

 BU anmoder om at delprosjekt 1 & 2 også får oppnevnt brukerrepresentant  
 Saken utsettes til man har fått svar på anmodningene og oppnevner etter at det foreligger. 

 

Sak 055-21 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. 
 
Pasient og pårørende opplæring (PPO)  
Første møte etter ferien i uke 34. Det er hensiktsmessig at alle fra BU får innkalling til temadager slik 
at man kan velge om man vil delta. Første mulighet 12. oktober 
 
Faglig samarbeidsutvalg (FSU): Viser til referat 17/6  
 
Et medlem ønsket å orientere om råd han sitter i, utenfor BU  

 Brukerrådet i Helsedirektoratet (HDIR) arbeider med oppdatering av medisinering i psykisk 
helsevern. Det HDIR jobber er av interesse for BU  
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 «Amaliedagene» i Oslo blir streamet, for de som er interessert i psykisk helse er det mange 
spennende tema. Link til programmet: https://amaliedagene.no/program-2021/  

 Koronadialog: hvordan tiltakene påvirker psykisk helse, i samarbeid med blant annet Helse – 
og omsorgsdepartementet. 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering 

 

Sak 056-21 Tilbakemelding på teleslynge 
Brukerutvalget ønsket tilbakemelding på bruk av teleslynge på møterom SØ. 
 
Vedtak: 

1. BU etterlyser en oppdatert løsning for å avhjelpe situasjonen for hørselshemmede. Dette har 
vært et tilbakevendende problem over år. Vi ber om at det etableres en god løsning som 
ivaretar både det tekniske og hygienemessige. 

2. Sekretariatet skal ta kontakt med Jan Robert WiIliamson, som er SØ sin kontaktperson 
vedrørende teknologi på møterom, når han er tilbake fra ferie, slik at man får en endelig 
avklaring. 

 

Sak 057-21 Orientering fra leder av Brukerutvalget  
Leder av brukerutvalget Svein Gurvin orienterte muntlig om: 
 
Kurs «Erfaring som kunnskapskilde».  
Nasjonal erfaringskonferanse 8. – 9. september. Programmet inneholder tema som er svært relevant 
for medlemmer i brukerutvalget. En konferanse for både helsepersonell og brukerrepresentanter. 
Medlem fra kreftforeningen deltar etter forespørsel fra sin organisasjon. 
 
Medlemmene i BU bes i førsteomgang ta kontakt med sine respektive organisasjoner og forespørre 
deltakelse på kurset. Link: https://www.nsf.no/sites/default/files/groups/subject_group/2021-
06/nasjonal-erfaringskonferanse-om-utdanning-innen-bruker-og-likepersonsarbeid.pdf 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering 

 

Sak 058-21 Arbeidsutvalget  
Nå er ferien over og utvalget skal jobbe med saker fremover. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering 
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Sak 059-21 Dialogmøte 5. november 
Fokuset for dialogmøtet i år er Helsefelleskapet.  
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget satte ned en komite med 4 medlemmer fra BU for å arbeide med tematikken 
til møtet: 

a. Hanne Pettersen 
b. Anne Lisbeth Syvertsen 
c. Inge André Langsholt 
d. Svein Gurvin 

2. Aktuelle oppgaver for sekretariatet vil bli definert på planleggingsmøtene 
3. Sekretariatet vil finne egnet møterom på Kalnes for komiteen 

 

Sak 060-21 Eventuelt 
 

1. Akuttmottaket 
BU har registrert mange meldinger om mye venting i akuttmottaket. Det er flere eksempler på at 
pårørende eller pasient må etterspørre informasjon selv for å få relevant og nødvendig informasjon 
mens man venter. Dette får BU til å stille spørsmål om noe kan gjøres for å bedre informasjonsflyten 
for pasienter/pårørende. BU ønsker en gjennomgang av status, hvilke tiltak akuttmottaket arbeider 
etter for å sikre en god flyt, og hva som er gjeldende rutiner for fortløpende informasjon og 
avklaringer til ventende pasienter. Dette blir egen sak på et av de neste møtene. 
 

2. Psykisk helsevern 
Det har vært flere uønskede hendelser innen psykisk helsevern/rusområdet i det siste ved SØ. Det 
har også vært fremmet bekymringer rundt praksis ved sykehuset. Det er naturlig at det nyopprettede 
rådet innen psykisk helsevern også ser på dette ut i fra deres mandat. Således jobbes det til en viss 
grad parallelt med saken? 
 
BU ønsker å ta dette opp som sak, samt følge opp omleggingen av psykiatrisk divisjon ved ny 
klinikksjef psykiatri. BU ser det hensiktsmessig å ta det i denne rekkefølgen: 
1) invitere kontrollkommisjonen som har ansvar for SØ for å snakke om sitt arbeid, slik at BU kan 
danne kunnskap om omfanget av saken 
2) invitere den nye klinikksjefen Andreas Joner etter møtet med kontrollkommisjonen 
3) Det kan være aktuelt på et senere tidspunkt å invitere fylkeslegen. 
 

3. Pasient og pårørendeopplæring (PPO) 
Til referatet fra temadag 8.6.21 om brukermedvirkning i PPO, var det vedlagt oppdatert prosedyre 
for «brukermedvirkning – pasient – og pårørendeopplæring». Det ble stilt et par spørsmål ved den. 
BU ber Kari Bjørnerud og Anne Lisbeth Syvertsen konkretisere dette og komme tilbake med 
eventuelle presiseringer på neste møte BU. 
 
Styremøte 
Styremøtet 7. september erstatter møtene som skulle vært 23/8 og 28/9. 
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Revisjon av digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå 
Var meldt inn som sak i forkant av møtet. Tilbakemeldinger for revisjon ønskes innen 1. oktober. BU 
tar opp dette som en sak i neste møte. 
Link til kurset: 
https://kurs.helse-
sorost.no/ScormServices/ScoStart.aspx?load=preview&scorm_version=1.2&starting_url=/uploaded/s
cormcourse/grunnopplaering_V090719/scormdriver/indexAPI.html 
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