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Referat fra møte i brukerutvalget SØ 
Onsdag 3. november 2021 (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 (digitalt) 

√  
√  
√  
√ 
√ 
√   

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 076-21) 
Petter Wulfsberg og Ola Nordviste fra Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern (sak 077-21) 
Spesialrådgiver psykisk helsevern og rusbehandling Helena Wallin (sak 078-21) 
Avdelingssjef akuttmottak Bente Stangeland (081-21) 
Avdelingssjef Marit Flåskjær (082-21) 
 
Observatører:  
Moss avis – Erlend Skarsholt og Pia Vinningland (sak 074-21 tom 077-21) 
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Sak 074-21 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møtet i Brukerutvalget SØ 3. november 2021 
godkjennes.  

 
 

Sak 075-21 Godkjenning av referat fra møte 22. september 2021  
Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 22. september 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 22. september 2021 godkjennes. 

 
 

Sak 076-20 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.  
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 
 
Dagens status 
Covid-19, RS og Influensa 
Smitte med Covid-19 øker i samfunnet og per i dag er 13 personer innlagt i SØ. Få trenger intensiv 
behandling i Norge selv om smitten øker, noe som er i tråd med tanken i forbindelse med 
vaksinering. SØ følger nøye med på utviklingen av smitten, som man antar vil øke. 
Mange barn er nå innlagt med RS virus i SØ, noe SØ er vant med å håndtere. Forskjellen i år er at de 
kommer tidligere enn før, noe som gjør tiden fremover uforutsigbar. Flere leger er i front og 
forsterker støtten ut mot kommunene. 
Influensapasienter er foreløpig få. Ingen pasienter innlagt i SØ per dags dato, men man kan anta at 
denne influensasesongen blir utfordrende. Et tiltak er vaksinering av helsepersonell og pasienter.  
3. dose koronavaksine til helsepersonell er diskutert i Pandemirådet. Pandemirådet jobber med dette 
og har sendt forespørselen videre til statsforvalteren. 
 
Kapasitet 
Siden sommeren har sykehuset hatt et jevnt overbelegg, og dagens tall var 68. Dette kan være en 
ettervirkning av pandemien. Mange har vært beskyttet under pandemien og blir nå utsatt for smitte. 
Man kan se sammenheng mellom andre sykdommer som kjertesvikt og KOLS. 
Det jobbes for å håndtere situasjonen med alle pasientene. Tiltak er utnytting av arealer, styrking av 
bemanningen, og arbeidet i akuttmottak jobbes det mye med.  
Møte i kriseledelsen er reetablert. AD møte fra pandemien er gjenopptatt. Gjelder også andre 
sykehus i Helse Sør Øst. Det arbeides med tiltak.  I OUS har tatt ned noe elektiv aktivitet. Foreløpig 
har SØ kun avlyst noe poliklinikk. I tiden fremover skal det vurderes om noe elektiv aktivitet som 
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dagkirurgi, må reduseres. Foreløpig er det ikke diskutert eventuelle tiltak for å ivareta pasienter som 
ble utsatt under pandemien og som kanskje blir utsatt igjen. Situasjonen er lik mange steder, slik at 
det er vanskelig for sykehusene å avhjelpe hverandre. Foreløpig ikke vedtatt å ta ned så mye at det er 
vurdert foreløpig. Endringer i besøkstider må også vurderes ved behov.  
 
Det er lange ventetider i voksen, barn og ungdoms psykiatrien – mangel på kompetanse. Dette 
jobbes med. Det er startet med 1. samtale i barne - og ungdomspsykiatrien. Slik får man veiledet 
pasienten til riktig behandling raskt noe som er et bra tiltak. Det arbeides godt for å få ned 
ventetidene og man kan forvente at i løpet av vinteren vil ventetidene normaliseres. 
 
Prosjekt effektiv prioritering og mottak av pasient i akuttmott 
Er et prosjekt som pågår. Man ser på den høye pasient innstrømmingen i akuttmottaket. 
Sammenliknet med Stavanger som har et større nedslagsfelt, men mindre innleggelser i akuttmottak. 
Folkehelseprofilen i Østfold medfører at det er flere innleggelser i SØ til sammenlikning med 
Stavanger. Man hospiterer hos hverandre og ser på løsninger for hvordan ta seg av pasientene på en 
god og effektiv måte. Prosjektet ble forsinket av pandemien. 
 
BU har spørsmål om prioriteringsregelen ref. styresak 65-21 Tabell3. Som det fremgår av tabellen 
fremstår fordelingen mellom polikliniske konsultasjoner med 66% på somatikk og 34 % på 
psykiatri/TSB.  Total vekst innen TSP, barn og unge/ voksen oppsummert er 1.1%, mot 10,4% innen 
somatikk.  
Videre er ikke aktiviteter utenom poliklinisk drift tatt med i denne tabellen. Det antas også å være 
både en del som «prioriteringsregelen» inkluderer og av interesse å følge opp. BU ønsker mer 
informasjon  
AD kommer tilbake til spørsmålet. 
 
To byggesaker er unntatt offentlighet grunnet av anbud. SØ trenger en 4. MR maskin. Det har vært 
prisvekster i samfunnet etter pandemien, alt må til HSØ for å godkjenning. Det blir et halvt års 
forsinkelse. For pasienter som venter på MR må vi benytte oss av de maskinene vi har. Det kommer 
ny MR til Moss til våren, og SØ kjøper tjenester av det private. Tjenestene må kjøpes for å kunne gi 
tilbudet pasientene trenger, uavhengig av økonomi. 
 
Annet 

 Pakkeforløp kreft er i god rute noe SØ er glade for. 
 Økonomien i SØ er i balanse per nå, dette gir et godt grunnlag for tiden fremover. 
 Nytt modulbygg gir mer møterom, noe det er sterkt behov for. Arbeidet starter denne 

måneden. Hovedbyggingen starter til sommeren.  
 Nye bygg til ambulansetjenesten er på planen og i rute. 
 Det er beskrevet at 8 alvorlige hendelser er meldt til melde.no, BU skulle ønske en oversikt 

over hendelsene. AD foreslår at kvalitetsavdelingen kommer å informere BU om hvilke typer 
hendelser som er meldt. 

 Tertialrapport for klinisk forskning og undervisning: Savner tall på brukermedvirkning i 
forskning. Det etterlyses en kolonne for det. 

 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker AD for gjennomgangen og invitasjon til styremøtet neste uke. 
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Sak 077-21 Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern 
Det har vært flere uønskede hendelser innen psykisk helsevern og rus-området i det siste ved SØ. Det 
har også vært fremmet bekymringer rundt praksis ved sykehuset. Kontrollkommisjonene innen 
psykisk helsevern har som hovedoppgave å ivareta pasientens rettsikkerhet. Jurist Petter Wulfsberg 
og psykiater Ola Nordviste fra kontrollkommisjonen for psykisk helsevern Østfold, orienterte BU om 
kommisjonens arbeid. 
 
Kommisjonen er oppnevnt av statsforvalter, og er uavhengig av SØ. Kommisjonen har tilsyn hver 
torsdag og deres virke er blant annet klagesaker og velferdskontroll for pasienter. Når 
kontrollkommisjonen har tilsyn snakker de med pasienter og personal, gjennomgår innleggelser, 
tvangsprotokoller og vedtak, samt tvangsvedtak. 
 
I sine generelle tilsyn følger kontrollkommisjonen opp at endringer i loven følges opp og at loven 
følges, dette er kontrollkommisjonens mandat. Arbeidet har mange innfallsvinkler og kan gjøres på 
ulike plan. Man må bruke teft og fagkunnskap for å se etter de riktige tingene via observasjon. 
Samtalen med pasienten er primærkilden for informasjon. Uventende hendelser formuleres i 
protokoll som tas opp med sykehuset. Statsforvalter får vite om alvorlige brudd. 
 
Medikamentell behandling 

 En del av behandlingen er medisinering, det er strenge krav til loven. 
 All medisinering ettergås i tvangsprotokollen. 
 Andre alternativer skal vurderes, blant annet frivillighet. 
 Medikamentene har alvorlige somatiske bivirkninger.  
 I akuttfasen fungerer antipsykotika, men noen kan bli friske i akuttfasen uten også. 

 
Brukerutvalget belyser at psykisk helsevernloven § 4-4 ikke gir hjemmel til å forsøke eller prøve ut 
tvangsmedisinering med antipsykotika, med mindre kravet til «stor sannsynlighet» for tilstrekkelig 
positiv effekt blir oppfylt. Både Paulsrud utvalgets rapport NOU 2011: 9 og Østenstadsutvalgets 
rapport NOU 2019:14 gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget kommer fem til at det er bare mellom 
10-20 % som har nytte av antipsykotika og sannsynlig enda lavere om behandlingen blir gjort med 
tvang. BU setter spørsmål ved om lovens vilkår for tvangsmedisinering er tilstrekkelig til stede. 
 
Kontrollkommisjonen påpeker at man har et ønske om en psykiatrisk behandling basert mer på 
pasientens premisser og er mer fagbasert. Dagens praksis følger retningslinjer og loven. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen og ønsker kontrollkommisjonen tilbake ved en 
senere anledning, slik at BU kan ha en kommunikasjon med kommisjonen. 
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Sak 078-21 Redusert bruke av tvang 
Våren 2020 etablerte Helse Sør-Øst RHF en ressursgruppe som skulle følge opp anbefalingene i 
prosjektrapporten «Redusert bruk av tvangsmidler i Helse Sør-Øst». Prosjektrapporten ble sendt ut 
fra det regionale til de lokale helseforetakene i mars 2019 og ga flere anbefalinger for redusert bruk 
av tvangsmidler i tjenestene. Helena Wallin, spesialrådgiver i avdeling for psykisk helsevern og 
rusbehandling, presenterer resultater fra prosjektet.  
 

 I 2019 – «Veland» rapporten riktig bruk av tvang - anbefalingene skulle implementeres.  
 Skjerming: man ser at praksisen har et forbedrings behov.  
 Etter sivilombudsmannen: Kriterier, aktiviteter og alt som kan gjører på skjerming.  
 Besøk av HSØ – hvor langt hadde SØ kommet i Veland rapporten. SØ var 1 av 2 sykehus hvor 

man ville gå videre med konsernrevisjon. 3 psykoseposter (1, 2 og 3) ble inkludert. Gode 
tilbakemeldinger på arbeidet som var gjort, men det var en del jobb igjen.  

 Punkter og pandemi har forstyrret arbeidsprosessene og fremgangen. Arbeidsgruppen ble 
satt derfor ned og skulle jobbe etter «Veland» rapporten. 

 Medlem av BU har vært aktivt med i prosjektgruppen, i tillegg til fagutviklings rådgivere i alle 
seksjoner, tillitsvalgt, overlege, verneombud og Helena ledet gruppen. 

 
Arbeidet 

 Det ble tatt utgangspunkt i «Veland» rapporten, og milepælsplan ble utarbeidet. 
 Husordensreglene – resulterte i et informasjonsskriv, innenfor det man kan regulere. 
 Informasjonsskrivet ble språkvasket og utarbeidet i samarbeid med 

kommunikasjonsavdelingen.  
 Husordensreglene handler om behandlingsmiljø og sosialt fellesskap.  
 Kontrollkommisjonen ble informert og oversendt husordensreglene. 
 Mer ansvarliggjøring av den som iverksetter et vedtak om tvangsmidler. 2 av 4 tiltak kan 

sykepleier eller vernepleier iverksette 
 Tvangen skal ha minst mulig inngripen, og være så skånsom og kortvarig som mulig 
 Etter-samtaler med pasient. Gjennomføres etter hvert tvangsmiddel vedtak. Maler 

utarbeidet i DIPS noe som medførte større kontroll på etter-samtalene. Dette er tilgjengelig i 
pasientens journal 

 Personalet planlegger simuleringstrening, trene på kommunikasjon, vanskelige samtaler, 
snakke på en de-eskalerende måte. 

 
Hvite ørn: Hvordan blir man møtt? I kommunikasjonen mellom pasient og behandlinger er det mye å 
hente. Det er ofte to lag: pasient og ansatte! Tenk om det kunne vært ett «team» hvor man finner 
det hensiktsmessig å samarbeid? Det er en lang vei å gå, men det finnes metoder som kan benyttes 
for å jobbe med dette. Oe for SØ? 
 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. 
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Sak 079-21 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter  

 Doktorgradsprosjekt for operasjonssykepleier v/Høgskolen i Østfold: leiring av pasienter til 
robotkirurgi 

 
Vedtak: 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Doktorgradsprosjekt 
leiring av pasienter til 
robotkirurgi 

SAFO, Norges 
handikapforbund 

Aktiv Hanne Petersen 21.4.2021 - 
28.2.2022 
 

 
 

Sak 080-21 Tilbakemeldinger fra råd, utvalg og øvrige saker  
Saken utgår 

 

 

Sak 081-21 Akuttmottaket 
BU stiller spørsmål om noe kan gjøres for å bedre informasjonsflyten for pasienter/pårørende i 
akuttmottaket. 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. Konstituert avdelingssjef Bente Stangeland informerer BU om dagens situasjon. 
 
Aktivitet 

 I 2019 - totalt antall pasienter innlagt i akuttmottak 41 000. I år har aktiviteten økt og tallene 
i september viste 30 000 pasienter. Per måned er det ca. 3400 pasienter.  

 I 2020 hadde en nedgang grunnet pandemien. 
 Gjennomsnittlig oppholdstid i akuttmottaket er 4.5 timer.  
 Høyeste antallet pasienter på en dag er 153, og høyeste antall pasienter tilstede samtidig er 

75. Akuttmottaket har 19 senger.  
 Ca. 30 % av pasientene avklares i mottaket slik at de reiser rett hjem eller til annet 

kommunalt tilbud. 
 Utviklingen i innleggelser i akuttmottaket er jevnt økende.  
 Juli i år hadde høyeste antallet pasienter hittil i år, noe som er uvanlig for denne måneden. 

 
Pasientflyt og oppfølging 

 Luftveissymptomer påvirker arbeidet og derfor flyten i akuttmottaket da det må tas hensyn 
til arbeidet rundt dette. 

 Overbelegg i døgnområder påvirker flyten i akuttmottaket. Størst overbelegg på medisin. 
 Ventetid i triage, der pasienten blir får sin hastegrad, er en flaskehals. I triagen tas alle 

målinger og blodprøver samtidig for ikke å miste tid til f.eks blodprøvesvar (tar 2 timer). 
 Ventetid på lege er en annen flaskehals. Mye rød og orange hastegrad skaper tid for de som 

har fått en grønn hastegrad. 
 Ventetid på bildediagnostikk, CT, ultralyd etc. skaper også ventetid. 
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 Vaktansvarlig følger med på oversikten, men ikke på hver individuell pasient 
 Sykepleierne har ansvaret for oppfølging av pasienten. 

 
Tiltak for å bedre pasientflyten  

 Informasjonsskjerm på venterommet. 
 Det er utarbeidet en plan ved høy aktivitet – tiltak skal da iverksettes. 
 Ukentlige tverrfaglige samarbeids-/ forbedringsmøter 
 Brukerundersøkelser, er stadig en utfordring å utføre i praksis, men elektronisk undersøkelse 

er på trappene. 
 Prosjekt «Effektiv prioritering og mottak av pasient» har ligget brakk siden før pandemi – skal 

tas opp igjen. 
 Henvising og praksis rundt bildediagnostikk arbeides med. 
 Utbygging av akuttmottaket 2023.  
 Foreløpig jobbes det med bemanning, f.eks portør er en flaskehals. 

 
Spørsmål 
30% av pasienter avklares i mottaket før de sendes hjem/ ut. Er terskelen for å sende pasienten inn til 
sykehuset for lav, eller er SØ for strenge med innleggelser? 

 Man ser at pasientene som kommer til akuttmottaket trenger vurdering av 
spesialisthelsetjenesten, da det finnes andre muligheter i SØ enn det fastlegene har. 

 Akuttmottaket utreder og behandler flere pasienter, når de ikke kommer videre i systemet. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for orienteringen av statusen i akuttmottaket. 
 

Sak 082-21 Pasientundersøkelsen 2020 
Kvalitetssjef Marit Flåskjær informerte BU om resultater fra Pasienterfaringsundersøkelsen PASSOPP 
2020. Undersøkelsen inkluderte 400 tilfeldige pasienter fra somatikken, hvor 55% utsendte 
spørreskjema ble besvart (211). Barn, pasienter fra føde barsel og psykiatri, var ikke inkludert. Dette 
er 3. året undersøkelsen gjennomføres og skal pågå til og med 2024. Undersøkelsen er nasjonal og 
gjennomføres av FHI. 
 
Resultatene viser at SØ har forbedret seg noe innen alle spørsmål siden 2019, men ligger under 
landsgjennomsnittet. En utfordring er at resultatene fra undersøkelsen kommer lenge etter at den er 
gjennomført, svarene er ferskvare derfor hadde det vært hensiktsmessig å hatt de så tidlig som 
mulig. Grunnen til at resultatene kommer sent er at ikke alle svarer elektronisk. 
 
Et forslag på tiltak som kan forbedre flere av områdene er en mer strukturert utskrivningssamtale 
med pasienten, inklusiv en sjekkliste, noe som ville forbedre flere områder samtidig. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for gjennomgangen. Imidlertid betrakter BU en slik 
spørreundersøkelse som ferskvare og ser stor nytte i at dette materialet gjøres tilgjengelig 
betydelig raskere. På en slik bakgrunn anmodes det om at det jobbes for å få dette til. 
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 Referent: 

Linda Eikemo 
Vår dato 

05.11.2021 
Vår referanse 

21/00042 

 

Postadresse  
Sykehuset Østfold 
Samhandlingsavdelingen 
Postboks 300, 1714 Grålum 

Besøksadresse  
Kalnesveien 380 
1712 Grålum 
Org.nr.  

NO 983 971 768 MVA 

Telefon  
951 51 956 

 

E-postadresse 
brukerutvalget@so-hf.no 
 

Internett 
www.sykehuset-ostfold.no  

 

 

Sak 083-21 Eventuelt 
Utgår 
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