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Referat fra møte i brukerutvalget SØ 
Onsdag 21. mars 2021 (forhåndsgodkjent) 

 
Tilstede: 

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

 
√ 
√     
√ 
√ 
  

 Mona Larsen (9:00-11:30) 
Jan-Magne Sørensen 
Anne Lisbeth Syvertsen 
Ninja Ulvestad Pettersen 
Inge André Langsholt 

√  
√  
√  
√ 
√ 
   

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

  
Fra SØ:  
Administrerende direktør Hege Gjessing (sak 063-21) 
Avdelingssjef Bengt Thompson/ IKT rådgiver Jan Robert Williamsen (sak 064-21) 
Samhandlingssjef Odd Petter Nilsen (sak 066-21) 
Avdelingssjef Anette Sibenhertz/ Spesialrådgiver Tore Dag Olsen (sak 067-21) 
Rådgiver samhandlingsavdelingen og referent Linda Eikemo 
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Sak 061-21 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 22. september 2021 
godkjennes.  

 

Sak 062-21 Godkjenning av referat fra møte 18. august 2021  
Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 18. august 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 18. august 2021 godkjennes. 

 

Sak 063-20 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. 
AD gav Brukerutvalget en status om dagens situasjon i SØ 
 
Pandemi 
Pandemien kan ansees som over for sykehusene da risikoen er lav for at den skal påvirke 
pasientbehandlingen som tidligere i pandemien. SØ har per i dag ingen pasienter inneliggende med 
Covid-19. Bølge 4 for noen uker siden har gått mye bedre enn det man var bekymret for. 
Besøksrestriksjoner er opprettholdt men innslippskontrollen er avviklet. Det forventes at RS virus/ 
influensasesongen kan blir krevende. Og man opplever at de vanlige utfordringene før pandemien i 
SØ nå vender tilbake.  
 
Øyeblikkelig hjelp (ø-hj.) pasienter har vært mange den siste tiden. Under pandemien ble 
forekomsten av ø-hj. pasienter 10-20% mindre, uten at grunnen til denne nedgangen er helt klar. 
Overbelegget på medisin har vært omtrent 50 pas daglig siden sommerferien, men noe roligere 
akkurat nå. Hovedutfordringen er mangelen på sengeplasser. 
 
Psykisk helsevern 
Når det gjelder et overbelegg, har psykisk helsevern gjort et betydelig forbedrings arbeid. Siden 
1.august har de hatt færre pasienter i overbelegg og har nå ledige senger. De tror dette handler om 
forbedringsarbeidet, hvor tiltaket var felles ukentlige møter med alle lederne.  
 
En sentral DPS avdeling, etter overføring av Edwin Ruud til SØ, medførte muliges at flere ble innlagt 
da reiseveien ble lengre og det ble lettere å legges inn. Det er færre DPS innleggelser nå og mange 
behandles i hjemmet, det er en oppfatning av at disse pasientene får et likeverdig og godt 
behandlingstilbud selv om de ikke innlegges. 
 
Innen barne – og ungdomspsykiatri i hele Norge, oppleves et høyt press. Intox og spiseforstyrrelser er 
økende blant ungdom. Det er mangel på fagfolk og samarbeidet med kommunene er ikke alltid like 
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godt. Det er vanskelig å si om dette har blitt forverret under pandemien. Usikkert om dette også er 
grunnen til lange ventetider. 
 
Økonomi og ventetid 
Det er gjort mye god pasientbehandling i perioden under pandemien, men ikke så mange som det 
var lagt planer for. Det er vanskelig å ha hele bildet etter en pandemi. Budsjettåret 2022 er derfor 
vanskelig. Ventetider har ikke blitt høyere etter pandemien, men bak det ligger det en del 
ekstrainnsats som er gjort. SØ har generelt høy ventetid innen kirurgi og psykiatri, men ikke innen 
medisin. SØ har noe for høy «Passert planlagt tid». 
 
SØ er i balanse. Tallene fra pandemien startet mottok SØ i går (for hele perioden) og summen var 500 
mill. kroner. Frem til nå vil SØ få dekket dette, men det er usikkerhet om hvordan dette blir fremover. 
Vi er avhengig av å være i balanse i årene fremover slik at utbygging kan gjennomføres, noe det er et 
stort behov for. Budsjettet til SØ er ca. 7 milliarder totalt. AD roser myndighetenes tiltak under 
pandemien, som har ivaretatt god styring av midler slik at vi har fått behandlet pasientene. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar informasjonen fra AD til orientering 
 
BU hadde under formøtet kommet frem til noen saker de ville ta opp med AD 
Inngang ungdomspsykiatrisk 
BU har mottatt et brev fra ungdomsrådet hvor UR ber BU engasjere seg i saken. Brevet oversendes 
AD. BU sin vurdering: Behovet for skjerming til UPS er påpekt via KVIP allerede i 2018 og har versert 
hvert år siden, UR tok opp saken i 2020 og BU beklager at denne saken nå er utsatt igjen. Dette er en 
egen sak senere i møtet. 
 
Minoriteter og migrasjonshelse 
Brukerutvalget ønsker å spille inn ovenfor administrasjonen at migrasjonshelse/ minoriteter 
hensynstas i brukermedvirkningssammenheng. Konkret foreslår vi at BU inkluderer en representant 
med minoritetsbakgrunn. BU sine representanter oppfordres til å ta kontakt med egne 
paraplyorganisasjoner for å jobbe for et større mangfold.  
 

 

Sak 064-21 Tilbakemelding på teleslynge 
BU har etterlyst en oppdatert løsning for å avhjelpe situasjonen for hørselshemmede. Det bes om at 
det etableres en god løsning som ivaretar både det tekniske og smittevernet. Jan Robert Williamsen 
og Bengt Thompson fra avdeling for teknologi og e-helse redegjør for status for teleslynge på Kalnes. 
 
Ved åpning av Kalnes, fantes det 9 rom med teleslynge som nå har endret funksjonalitet. Etter 
ombygging, ender man opp med 2 rom med teleslynge totalt når ombygde rom endrer funksjon. 
Teleslyngen kan ikke flyttes da den er støpt ned i gulvet. Teleslynge i tak er et alternativ, men en 
kostbar løsning. Det finnes en transportabel «teleflyngekoffert» som kan anskaffes ved behov, men 
som ikke ivaretar universell utforming. Det er installert takmikrofoner i noen rom, men ikke alle er 
integrert mot teleslynge. Bruksanvisning på hvordan sette i gang teleslynge på rom er etterspurt. 
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IKT avdelingen vil etter møtet komme med en anbefaling videre til AD, om hva de anbefaler i forhold 
til denne saken. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ønsker å presisere viktigheten av universell utforming ved sykehuset. Det er 
viktig at denne typen hjelpemidler fungerer og at anbefalinger eksempelvis i byggetekniske 
forskrifter (TEK 17) ivaretas 

2. BU ønsker også å rette oppmerksomheten på at utstyr vedlikeholdes slik at det er operativt 
til enhver tid 

3. Universell utforming bør generelt tas inn i utviklingsplanen 
 
 

Sak 065-21 Skjerming av akuttinngangen UPS 
Ungdomsrådet har arbeidet med en sak vedrørende skjerming av akuttinngangen til 
ungdomspsykiatrisk. Saken har pågått siden 2020, se sak 22-20 i link. Det ble vedtatt bygging i 
februar 2021, men arbeidet har enda ikke startet. UR ønsker at BU løfter denne saken og etterspør 
en fremdriftsplan fra eiendomsavdelingen. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget ber og anmoder om fortgang i denne saken  
2. Dersom fortgang ikke kan påregnes (ferdig ila 2021), ber vi om at det settes opp en 

midlertidig løsning, for å sikre innsyn til UPS 
 
 

Sak 066-21 Oppdatering av utviklingsplanen SØ 2022-2037 
Sykehuset Østfold har fått i oppdrag å oppdatere utviklingsplanen innen 1. mai 2022. Planen 
beskriver hvordan sykehuset skal utvikle sin virksomhet for å møte framtidige behov for 
helsetjenester. Planen skal bidra til å møte fremtidens utfordringer ved å sikre gode og koordinerte 
helsetjenester til befolkningen i opptaksområdet. Prosjektet er delt inn i 6 delprosjekter og AD er 
prosjekteier. 
 
Odd Petter Nilsen informerer brukerutvalget om det overordnede prosjektet. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen. 
 
 

Sak 067-21 Status kapasitet og dimensjoneringsprosjektet 
Kapasitet og dimensjoneringsprosjektet SØ ønsket å gi Brukerutvalget en statusoppdatering. 
Tore Dag Olsen er ansvarlig for døgnkapasiteten, Anette Siebenherz for poliklinikkene. De informerte 
om hhv hvert sitt delprosjekt.  
 
 
Døgnkapasiteten 

mailto:brukerutvalget@so-hf.no
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Sengekapasiteten utvides med 18 senger. 03B02 som er undervisningsrom, møterom og kontorer 
bygges om. Standarden for vanlige tun følges. Klinikk for medisin skal disponere de nye 
sengeplassene. Her vil de legges uavklarte pasienter og det vil foregå en større grad av tverrfaglighet 
rundt pasientene. Egne rom er satt av for å ivareta taushetsplikten rundt informasjon. Dette er den 
kortsiktige planene. Langsiktig planlegging mot 2040 er å imøtekomme minst de 60 plassene SØ er i 
mangel på i dag. 
 
Rommene som flyttes fra 03B02 vil legges til hhv. nytt modulbygg og adm. byggets 4.etg. 
Modulbyggets fasade mot psykiatrien vil ivareta inn - og utsyn. Levetid på et modulbygg er 10 år. 
Modulbygget som skal settes opp er 1000kvm over 2 etg. 
 
Poliklinisk kapasitet 
Det ble gjennomført en kartlegging om behovet for flere behandlingsrom innen alle fagområder i 
hele SØ på forhånd. Samtlige poliklinikker har kveldsaktivitet, noe som kunne vært flyttet til dagtid 
dersom det var nok rom tilgjengelig. Moss har omgjort andre rom til 9 nye behandlings rom, Kalnes 
ca. 23. En del administrasjon fra poliklinikkene flyttet inn i adm. bygget slik at andre fagområder 
kunne overta disse rommene. Alle rom som blir omgjort får erstatningsrom. Totalt blir kapasiteten 
bedre poliklinisk. Totalt finnes det 145 behandlingsrom i hele SØ somatikk og de over 30 nye 
behandlingsrommene kommer i tillegg til disse. 
 
BU tar opp noe spørsmål etter orienteringen:  

- Finnes det nok personell til å behandle alle disse pasientene? 
Per i dag benyttes alternative rom til pasientbehandlingen, som ikke er optimal for 
konsultasjon slik at disse nå får et egnet rom å undersøke og behandle pasientene på. Det er 
det samme personellet. 

- Aktuelt med utvidet tid i poliklinikkene? 
Utvidet poliklinikk er tatt opp flere ganger men det er vanskelig å gjennomføre dette i praksis 
på grunn av legenes arbeidsplaner. 

- Det bemerkes at det opprettes 2 sengsrom i nytt behandlingsbygg, går man nå bort fra 
enerom? 
I utgangspunktet var det ønskelig med 1 sengsrom, men av plasshensyn er noen rom utvidet 
til 2 sengsrom. Undersøkelser viser at det er delte meninger om en - og to sengsrom. 
Fra pleieperspektivet ivaretas mer på en sengs rom, men to sengsrom gir en bedre total 
observasjon 

- Hvilke pasientgrupper settes inn på 2 manns rom? 
Individuell vurdering skal gjøres men er ikke alltid lett å ivareta grunnet plassmangel 

 
Vedtak: 

1. BU takker for oppdateringen og valgt midlertidig løsning er et bra første skritt mot å dekke 
kortsiktig behov på 60 senger. BU forutsetter at de permanente løsningene ivaretar 
prinsippet for 1 sengsrom.  

2. Brukerutvalget ber om at prosjektet tar hensyn til universell utforming 
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Sak 068-21 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  
Oppdatering av utviklingsplanen SØ 2022 til 2037.  
1 representant skal oppnevnes til henholdsvis: styringsgruppe, delprosjekt 1, 2 og 4. 
1 representant til underutvalg for «Felles planlegging av tjenester til barn og unge med 
autismespekterforstyrrelser og angst/ depresjon» 
 
Vedtak:  
Brukerutvalget setter pris på å bli hørt i ønsket om deltakelse i utviklingsplanens delprosjekter 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Utv.plan SØ 2022-2037 - 
styringsgruppe 

FFO  Svein Gurvin tom 28.02.2022 

Utv.plan SØ Delprosjekt 1 FFO  Mona Larsen tom 28.02.2022 

Utv.plan SØ Delprosjekt 2 Hvite Ørn  Jan Magne T Sørensen tom 28.02.2022 

Utv.plan SØ Delprosjekt 4 SAFO  Anita H. Ørbeck tom 28.02.2022 

Felles planlegging av 
tjenester barn og unge 

FFO  Kari Bjørnerud tom 28.02.2022 

 
 

Sak 069-21 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 pårørendeopplæring (PPO)  
Konkretisering og presisering vedrørende spørsmål om prosedyre for «brukermedvirkning – pasient – 
og pårørendeopplæring» v/ Kari Bjørnerud og Anne Lisbeth Syvertsen, som ble tatt opp ved forrige 
møte. Spørsmål om likeperson ble tatt opp jfr. Prosedyren. Det ble enighet om at det ikke var behov 
for å løfte saken ytterligere. 

 
Kari Bjørnerud orienterer BU om forrige PPO møte:  
Ungdomsrådet ønsker å bli invitert på dialogmøtet, Kari innvilget dette. Det er stor aktivitet med 
PPO, og det er bra at det er to brukerrepresentanter i dette rådet. Temadag er satt opp 12. oktober. 
Ungdomsrådet skal møte Kari 29. okt. og få mer informasjon om BU 
Handlingsplan PPO deles ut til medlemmene i BU, det er ønskelig at strategien sees på av de andre 
medlemmene, og tilbakemeldinger ønskes. 
 
Kreftrådet ved SØ  
Ninja informerer om at hun skal inviteres inn når dette etableres 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering  

mailto:brukerutvalget@so-hf.no
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Sak 070-21 Revisjon av digital grunnopplæring 
Det foregår en revisjon av digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå. Innspill til 
revisjonen ønskes av Brukerutvalget. Tilbakemeldingene fra BU og ungdomsrådet sendes samlet. 
Ungdomsrådets tilbakemelding ble sendt ut til medlemmene i forkant av møtet. Tilbakemeldingsfrist 
er 1. oktober.  
 
Vedtak: 

1. BU anser kurset til å være fornuftig for personer som har operert som brukerrepresentanter 
over noen tid. Det hadde vært fornuftig med et introduksjonskurs hvor dette 
introduksjonskurset også bør ha innhold som treffer kandidater i/til ungdomsråd. Innspill til 
den digitale løsningen: aktualiserer behovet for fysisk møte for erfaringsdeling, gjerne på 
tvers av helseforetak, f.eks på regionsnivå. 

 

 

Sak 071-21 Ekspertpanelet – årsrapport 2020 
Ekspertpanelet er Nasjonalt organ for rådgivning ved alvorlig livsforkortende sykdom, som skal hjelpe 
pasienter med en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine. Rapporten forteller at 
det er store variasjoner i antall henvendelser fra de ulike sykehusene i Norge, og at årsaken til dette 
er uklar. SØ har ingen representanter i ekspertpanelet. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar saken til orientering, med ønske om å komme tilbake til den ved en 
senere anledning 

 
 

Sak 072-20 Orientering fra leder av Brukerutvalget  
Leder av brukerutvalget Svein Gurvin hadde ingen saker å orientere om i dagens møte. 
 

 

Sak 073-21 Eventuelt 

Styremøte 8. november 

Brukerutvalget er invitert til styremøte 8. november. Møteinnkalling, agenda og tidspunkt sendes ut 
til medlemmene av sekretariat, etter ønske fra medlemmene. Frist for innmelding av saker er 25/10, 
som sendes Svein pr mail da det ikke er nytt BU møte før fristen. 
 

Dialogmøte 5. november 

Skissen til konferansen ble presentert og innspill fra medlemmene ble tatt imot, de andre 
medlemmene aksepterer kjøreplanen for dialogmøtet. 
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