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

  
Fra SØ:  
Samhandlingssjef og referent Odd Petter Nilsen 
Viseadministrerende direktør Helge Stene-Johansen (sak 086-21) 
Kvalitetssjef Marit Flåskjer (sak 087-21) 
 
Fra Pasient- og brukerombudet i Østfold: 
Marianne Eek  
Fra Brukerutvalget i Helse Sør Øst:  
Ingen 
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Sak 084-21 Godkjenning av innkalling med saksliste og kjøreplan  
Vedlagt følger innkalling, saksliste og kjøreplan til møtet i brukerutvalget Sykehuset Østfold (SØ) den 
15. desember 2021. 
 
Vedtak: 

1. Innkalling med saksliste og kjøreplan til møte i brukerutvalget SØ den 15. desember 2021 
godkjennes. 

 

Sak 085-21 Godkjenning av referat fra møtet 3. november 2021 
Referat fra møtet i brukerutvalget i Sykehuset Østfold den 3. november 2021 er sendt ut til 
medlemmene. Forhåndsgodkjent referat er publisert på denne nettsiden: 
https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/samhandling/brukerutvalget 
  
Vedtak: 

1. Brukerutvalget godkjenner referatet fra den 3. november 2021. 

 
 

Sak 086-21 Tilbakemelding på saker til styret i SØ, og andre viktige saker 
Styret og administrerende direktør Hege Gjessing 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. 
Viseadministrerende direktør presenterer sakene. 
Sakspapirer til styremøtene publiseres på denne nettsiden et par dager før Brukerutvalgets møte: 
https://sykehuset-ostfold.no/om-oss/styret-i-sykehuset-ostfold 
 
Kort utdrag av aktuelle styresaker: 

 
Oppstart prosjektinnramming – stråle- og somatikkbygg Kalnes  
Den somatiske døgnkapasiteten i Sykehuset Østfold HF ligger under det faktiske behovet. 
Planarbeidet for å utvide den somatiske kapasiteten, 100 senger – strålebygg osv, i et langsiktig 
perspektiv må derfor starte så raskt som mulig. Mandat for prosjektinnramming, som er første 
steg, legges frem for godkjenning i styret. HSØ avgjør i februar om og hvordan man går videre 
 

Utviklingsplan Sykehuset Østfold HF 2022-2037 - høringsutkast  
Som en oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal alle helseforetak ha en utviklingsplan.  
Sykehuset Østfold har utarbeidet utkast til utviklingsplan som sendes på høring med høringsfrist 
15. mars 2022. Det planlegges 3-4 folkemøter der befolkningen kan komme og gi innspill 
(februar –mars). 
 

Dagens status for Covid-19, RS og Influensa 
Sykehuset er i gult beredskap. I Morges var det 51 pasienter i overbelegg i somatikken på Kalnes. Av 
disse var kun 7 utskrivningsklare pasienter var overligger. Kommunene gjør en god jobb med å ta 
imot sine utskrivningsklare pasienter. 
Siste uken har det vært en sterkt økning med CV19-pasienter. 23 CV19 pasienter innlagt i dag - 8 på 
intensiv. Halvparten på intensiv er uvaksinerte – flere unge.  
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2 pasienter med sesonginfluensa innlagt. 
Sykehuset opplever et meget høyt sykefravær – det medfører en stor belastning på drift. Det er 
redusere aktivitet innen elektiv kirurgi – 40 % reduksjon. Personell overføres fra Moss til Kalnes. De 
som tar ekstravakter får ekstra lønn. 
Sykehuset forventer en økning av innlagte pasienter de neste ukene før det forhåpentligvis flater ut. 
Alle ansatte bruker munnbind. Fagdager og kurs er satt på vent.  
Alvorlig kirurgi (bl.a. kreft) + føde /barsel går som planlagt 
Det er innført et generelt besøksforbud – med noen unntak 
 
Vaksinasjonsstatus: I sykehuset er de aller fleste vaksinerte. De som ikke er vaksinerte har egne 
strenge testregimer, eventuelt må de overføres til ikke-pasientrettet arbeid. I avdelinger med sårbare 
pasienter og det er veldig viktig at personellet er vaksinert, kan vi spørre om de ansatte er vaksinerte 
(etter drøfting med de tillitsvalgte). De som velger å ikke svare, betraktes som uvaksinerte.  
 
Sak fra BU-representant Jan Magne. Det var levert inn to skriftlige spørsmål til AD: 

1. Bakgrunn: Det virker som om det er om økt ambulansetrafikk for tiden og at årsaken er at 
mange oppdrag er på grunn av bivirkninger av vaksine for CV19. 
Svar: Årsaken til høy trafikk er at det for tiden er veldig mange flere syke enn vanlig. Det er 
ikke kommet tilbakemeldinger på at dette har sin bakgrunn i blodpropp osv. etter vaksine. 
Alle bivirkninger av vaksiner blir meldt inn til sentrale myndigheter.  
Hvor mange pasienter som innlegges i SØ pga. bivirkninger er ikke undersøkt til dagens møte. 
Dette undersøkes til neste BU-møte 

2. Bakgrunn: En mediesak vedrørende en uvaksinert Pasient i akuttmottaket (AKMO) på Kalnes 
som ble bedt om å vente i bil utenfor akuttmottaket (det var overfylt i mottaket) før videre 
behandling i AKMO. Dette var for å beskytte pasienten. 
Svar: Saken er gjennomgått og sykehuset beklager i brev til pasienten . Ser på løsninger for at 
disse eventuelt kan benytte eget rom og visir el.  

 
Selvmord på sykehus (aktuell mediesak). Hvor mange selvmord er det på SØ i forhold til andre 
sykehus? Sykehuset jobber med å få fram tall. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget takker for informasjon og redegjørelse 
 

 

Sak 087-21 Gjennomgang av alvorlige hendelser 
Oppfølging av sak 076-20 fra forrige møte: Det er beskrevet at 8 alvorlige hendelser er meldt til 
melde.no, BU skulle ønske en oversikt over hendelsene. Administrerende direktør foreslår at 
kvalitetsavdelingen kommer å informere BU om hvilke typer hendelser som er meldt. 
Kvalitetssjef Marit Flåskjer informerer i møtet 
 
Redegjørelse:  
Uønskede hendelser i i helse- og omsorgstjenesten skal meldes i via nettstedet www.melde.no  
SØ har varslet om totalt 30 alvorlige hendelser hittil i 2021. Oversikt over disse ble vist i dagens møte 
samt hvordan man melder den videre kommunikasjon med Statens helsetilsyn og systematikken i 
saksbehandling internt i sykehuset inkl. ivaretakelse av pasient, pårørende og involvert helsepersonell 
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Alle suicid som skjer innen 30 dager etter behandling på sykehus blir meldt – totalt har det vært 11 
hittil i år. 
 
Vedtak: 
1. Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og understreker at det er viktig at sykehuset har 

gode systemer for å lære av sine feil. 
 
 

Sak 088-21 Oppnevning av representanter til råd, utvalg og 
forskningsprosjekter 
 
Forslag til vedtak: 

1. Følgende brukerrepresentanter oppnevnes med funksjonstid som angitt: 
 

Råd/utvalg/ prosjekt Organisasjon Status Navn  Funksjonsperiode 

Årlig melding fra 
sykehuset til HSØ 

  Svein Gurvin  
Hanne Stagebo Petersen 

10. januar  
Kl. 14-15.30 

     

 

Sak 089-21 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. 
 

 Erfaringskonferanse for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten - 6-7.nov  
o Spennende og god konferanse. Mye med brukerstyring og digital oppfølging  

 Nasjonal kompetansesenter for læring og mestring – digital konferanse 11.11 
o Fokus på bl.a. helsekompetanse 

 Felles tjenester for barn og unge  

 Møter i FFO – fra referatet:  
o Har BU kommentarer til ønske om en likeperson til andre fagområder innen 

opplæringen.  
o Det vil opprettes en egen side for kurs. 24.2.22 fagdag med flerkulturell forståelse + en 

temadag barn og unge i august 
o Det er laget en oversikt over gruppene av fremmedkulturell i Østfold 

 Brukerråd for psykisk helsevern og rusbehandling – Det oppleves at møtetiden er for kort tid og 
det var ingen sakspapirer. Brukerne er lite / ikke involvert og struktur kan forbedres. 
Møteformen bør evalueres i forhold til mandat – BU tar initiativ til dette 

 Utviklingsplan styringsgruppe – BU har foreslått forbedringer 

 Arbeidsgruppe for likeverdige helsetjenester 
 
 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget tar sakene til orientering 
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Sak 090-21 Resultater fra Dialogkonferansen 5. november 
Vedlagt sakspapirene var foreløpig resultat av stasjonsvandring. 
 
Vedtak: 

1. Brukerutvalget vil sammenfatte innspill fra Dialogkonferansen og sender en henvendelse til 
Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) med anmodning om å jobbe videre med forbedring av de 
sentrale punktene fra konferansen. 

2. Saken sluttbehandles i januarmøtet 
3. Uttalelse / konklusjon fra BU bør sendes ut til deltakerne på konferansen  

 

Sak 091-21 Orientering fra leder av brukerutvalget 
Leder av brukerutvalget Svein Gurvin orienterer om aktuelle saker 
 
Intet å rapportere utover det som er drøftet i andre saker i møtet 
 
 

Sak 092-21 Arbeidsutvalget 
Det har ikke vært møter i arbeidsutvalget siden forrige BU-møte 
 

Sak 093-21 Saker som kommer 
Prosjekt «Forbedring av samhandling mellom kommuner og Sykehuset Østfold, rettet mot pasienter 
med diagnosene hjertesvikt og KOLS» skal ha brukermedvirkning i styringsgruppa. Se vedlegg. 
 
Prosjekt hoftebrudd – Ortopedisk avdeling har tatt initiativ til et forpliktende samarbeid med 
kommunene om oppfølging og rehabilitering etter hoftebruddoperasjon på sykehuset. Det nedsettes 
et underutvalg i Helsefellesskapet for å løse oppgaven. Det ønskes brukermedvirkning 
 
 
Vedtak: 

1. Representanter utpekes neste BU 
2. Ortopedisk avdeling inviteres til neste BU for en orientering om prosjektet  
 

 

Eventuelt 
1. Det er ønskelig med et møte i brukerutvalget i forkant av styremøtet 31.1.22. Dette er ikke 

berammet i BU’s årsplanlegging. Det foreslås et BU-møte 26.1.21  
2. Det er ønskelig at presentasjoner som skal vises i BU sendes BU på forhånd, når det er 

digitale møter og der det er mulig 
3. Teleslynge: Det ønskes en oversikt over hvilke rom møterom som har teleslynge / høyttaler 

og at møtearrangør er kjent med hvordan utstyret virker samt at det er rutiner for 

mailto:brukerutvalget@so-hf.no
http://www.sykehuset-ostfold.no/


 

Møtereferat Side 6 av 6 

 Referent: 

Odd Petter Nilsen 
Vår dato 

15.12.2021 
Vår referanse 

21/00042 

 

Postadresse  
Sykehuset Østfold 
Samhandlingsavdelingen 
Postboks 300, 1714 Grålum 

Besøksadresse  
Kalnesveien 380 
1712 Sarpsborg 

Org.nr.  

NO 983 971 768 MVA 

Telefon  
 
 
 

E-postadresse 
brukerutvalget@so-hf.no 
 

Internett 
www.sykehuset-ostfold.no  

 

vedlikehold slik at man vet at utstyret fungerer som det skal.  
Brukerutvalget imøteser at teleslynge/høyttalere i møterom kan brukes og brukes ved behov 

4. Lønnslipp finnes på 
https://authhsinet.bluegarden.no/wa/auth?authmech=TrueId&location=https://sykehuspart
ner-nett.bluegarden.no/  

5. Dokumentasjon av møtegodtgjørelse og reiseutgifter sender brukerutvalget@so-hf.no innen 
19.12.21 
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