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Brukerutvalget  
 Sunnaas sykehus HF  

 
 
Protokoll 
 
Brukerutvalget Sunnaas sykehus HF 
Møtested Skype 
Dato 31.05.2021 
Tidspunkt 10.00 -13.30 

 
 
   Til stede Forfall 
Anne Beate Budalen ABB Leder  x  
Øyvind Gerhardsen ØG Nestleder  x  
Knut Storflor KS  x  
Jenny Holte JH  x  
Emilie Duane Nordskog EDN  x  
Terje Erlandsen TE  x  
Margrete Halvorsen MH  x  
Liv Heyerdahl LH Sekr./koord. x  

 
Saksliste 

 
Nr. Tema Ansvar  
3321 Innkalling og agenda 

 
Vedtak: 
Innkalling og agenda vedtas. 

Anne Beate 
Budalen 

3421 Protokoll fra 26.04.21 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget vedtar protokoll fra 26.04.2021. 

Anne Beate 
Budalen 

3521 Nytt fra råd/utvalg 
• Fra Sentralt kvalitetsutvalg (SKU): 

- Pasientsikkerhetsvisitter gjennomføres digitalt i månedsskiftet 
mai/juni -21 og omfatter alle kliniske avdelinger, natt-team og 
poliklinikken. 

- Tiltak for å øke legemiddelsikkerheten; opplæringsprogram for 
sykepleiere og kvalitetsforbedringsprosjektet klinisk farmasi 
(oppstart 05.05.21) 

- Regional delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring – 
SKU utarbeider forslag til handlingsplan Sunnaas sykehus HF og gir 

Alle  
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anbefaling til prioriterte tiltaksomsområder som krever forsterket 
innsats. 

- Læring og forbedring etter uønsket hendelse; branntilløp –prosedyre 
ikke fulgt, mangelfull opplæring. 

- Revisjonsprogram 2020-2021; forbedringsarbeid etter intern 
revisjon vedrørende oppfølging av arbeidsrelatert sykefravær. 

- Adm. dir. oppfordrer BU til å fremme saker til SKU 
 

• Møte fredag 28. mai om dialogmøte med brukerorganisasjoner til 
høsten 
- Forslag til agenda; Norge trenger en rehabiliteringsplan og RKEs rolle 

(Regional koordinerende enhet), henvisnings-/ søknadsprosessen  
- Gruppediskusjoner 
- Det jobbes med fastsettelse av dato 

 
• Norge trenger en rehabiliteringsreform  

- Arbeidstittel har vært «Kapittelet som mangler»   
- 20 organisasjoner stiller seg bak dokumentet (brukerorg., fagorg., 

arbeidsgiverorg.) 
- Kommunikasjonshåndtering av dokumentet; Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon (FFO) vil ta plass i førersetet i dette arbeidet.  
- Det jobbes for et arrangement for både posisjons-/og 

opposisjonspolitikere på denne siden av sommeren hvor formålet er 
å påvirke politiske miljøer til å sette rehabilitering på dagsorden 

 
• Prosjekt Finn veien i sykehuset 

- Møte fredag 4. juni for å vurdere alternative løsninger 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon fra råd/utvalg til orientering. 
 

3621 Smitte/beredskap/vaksinasjon 
• 0 smittede pasienter og medarbeidere, 0 i karantene. 
• Trinn 2 i gjenåpningsfasen, men fortsatt gjelder strenge retningslinjer 

for smittevern, besøk i sykehuset, permisjoner, møtevirksomhet, 
hjemmekontor mv.  Møter skal holdes digitalt frem mot sommeren hvis 
det er en tilfredsstillende løsning.  Fortsatt bruk av hjemmekontor; 
sykehuset følger nasjonale anbefalinger. 

• Vaksinasjon; god fremgang i Sunnaas. 335 ansatte er nå fullvaksinerte.  
Over 50 pasienter er blitt vaksinert mens de har vært inneliggende.  

• Nasjonalt mål om at 80 % av klinikerne vaksinert før sommeren. 
• I sykehussammenheng, og andre offentlige sammenhenger, er det ikke 

gjort forskjell i restriksjoner for fullvaksinerte.  Unntak gjelder kun i 
private sammenhenger. 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar status smitte/beredskap/vaksinasjon til orientering 

Margrete 
Halvorsen 
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3721 Byggetrinn 3/ analyse/fremskrivning kapasitet 
• Investeringsbeslutning vil bli fattet av styret i HSØ RHF etter 

sommerferien.  God grunn til optimisme. 
• Analyseberegning i regi av HSØ, i samarbeid med fagfolk i Sunnaas 

sykehus er ferdigstilt, og avstemt mot behov andre sykehus har for 
rehabiliteringstjenester fra Sunnaas. 

• Ulike alternativer fra sykehusets idéfaserapport oppdateres i tråd med 
endringer i blant annet tekniske krav og byggprisindeks. Tallgrunnlaget 
er oppdatert og oversendt til HSØ. 

• Styresak til styret HSØ skrives med bistand fra Sunnaas.   
• Mye prekonseptfasearbeid er gjort; sykehuset er godt forberedt på å gå 

i gang med byggetrinn 3 til høsten. 
• Tomtesalg er ikke aktuelt før nytt bygg er tatt i bruk.  Kostbart å 

innhente ny takst, derfor avventes dette inntil videre. 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar status byggetrinn 3 til orientering. 

Trude 
Gjeldvik 

 Pause  
3821 Brukerundersøkelsen 1. tertial 2021 

• Svarprosenten er nå 48 % (voksne). Det jobbes kontinuerlig med å få 
opp svarprosenten.  Stor variasjon mellom avdelingene.  

• Presentasjon i møtet av andelen respondenter som svarte «i stor grad» 
eller i «svært stor grad» på spørsmålene i undersøkelsen og hvilke 
områder som har forbedringspotensial. 

• De som trenger får hjelp til å fylle inn svarene.  Undersøkelsen er 
frivillig. 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 
Brukerutvalget følger med på svarprosenten og ser at den bli høyere.  

 

3921 Ledelsens gjennomgang (LGG) 1. tertial 2021  
• En metode for å evaluere måloppnåelse i hele virksomheten som viser 

hvordan sykehuset ligger an i forhold til interne mål.  
• I LGG fremheves de områdene som trenger særlig fokus kommende 

tertial.  Fargene definerer type risiko og pilene viser tendens. 
• Ett område på rødt; samarbeidsavtaler om tilbud for helse og arbeid 
• samtlige områder på gult ble kommentert.  Særlig fremhevet ble 

samstemming av legemiddellister (siste punktmåling viser at 5 av 7 
avdelinger har god måloppnåelse i kvalitetsforbedringsarbeidet),  
Covid-19-relaterte områder; økt bruk av månedsverk, sykefravær (ny), 
beleggsprosent (ny) og passert planlagt tid), leveransetid fra 
Sykehuspartner, brannvern (ny) (arbeid med utbedring av brannskiller 
er igangsatt og skal ferdigstilles innen utgangen av juni). 

• LGG behandles i styret 04.06.2021 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2021 til orientering. 

Siv A Horn, 
kvalitetssjef 
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4021 Regnskap 
Regnskap pr. 30.04.2021 ble vist i møtet. 
Akkumulert forbruk hittil i år ligger jevnt under budsjett, som forventet. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar regnskap pr. april 2021 til orientering. 

Knut Storflor 

4121 Gjennomgang saker til styremøte 04.06.2021 
• Ledelsen gjennomgang 1. tertial 2021 (egen sak over) 
• Revidert instruks for administrerende direktør og instruks for styret 
• Protokoller 19.03.21 og ekstraordinært møte 21.05.2021 
• Kommentar til budsjett/økonomi: Sunnaas sykehus vil etter ny 

gjennomgang i HSØ få flere midler til ekstrakostnader og inntektstap 
relatert til covid-19 

• Virksomhetsstatus pr. april 2021 
• Bygningsmessige arbeider og kritiske driftsfunksjoner; ekstra kostander 

til utbedring brannskiller, utbedring av store basseng, nødstrømsløsning 
• Miljøsatsningen i Sunnaas sykehus; foregangssykehus innen 

miljøsertifisering. Store kutt i klimagassutslipp. 
• For Bedring; den årlige medarbeiderundersøkelsen, scorer omtrent likt 

som for to år siden, i hovedsak gode resultater. 
• Driftsorienteringer: 

⋅ Digitale polikliniske konsultasjoner 
⋅ Kvalitetsregisteret 
⋅ Pandemisituasjonen i Sunnaas sykehus 
⋅ Inkluderende rekruttering (mangfold og hull i CV) 
⋅ Rett pasient in til rett tid (prosjekt i klinikk) 
⋅ Sommer i klinikk 2021 

• Styreseminar:  
⋅ Ungdomsrådet (innlegg v/leder av ungdomsrådet    
⋅ Sunnaas Rehabilitation Cluster 
⋅ Byggetrinn 3 
⋅ Styrets studietur høsten -21 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar gjennomgang av styresakene til orientering. 

Margrete 
Halvorsen 

 Lunsj fra 11.45  
4221 Behandlingsprinsipper ved ervervet hjerneskade 

• Pågående forskningsprosjekter 
- arbeidsrehabilitering etter traumatisk hjerneskade 
- traumatisk hjerneskade – behov og behandling i kronisk fase; en 

hjemmebasert studie 
- fatigue; utvikling av fatigue blant pasienter med moderate til 

alvorlige hjerneskader.  
- Svelgvansker etter ervervet hjerneskade; forekomst og 

behandlingspraksis 
- CICI; omhandler barn, samarbeid mellom Oslo, Statped og Sunnaas. 

involvering av pårørende og skolen. 

Marianne 
Løvstad, 
fagsjef 
psykologi, 
professor v/ 
universitet i 
Oslo 
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• Studier under planlegging 

- intensivt arbeid pågår med søknader.  Stiftelsen DAM er en viktig 
finansieringskilde hvor brukerperspektivet er fremtredende.  14 
skissesøknader er sendt, fem gikk videre til neste trinn. Samtlige 
fem er knyttet til hjerneskadefeltet (rus/psykiatri, 
arbeidsevnekapasitet (arbeidsminnetrening/hypnose), bruk av 
teknologi/innovasjon (virtual reality), hverdagssituasjonen til 
personer med locked-in-syndrom) 

 
• Revidering av rehabiliteringsprinsippene for pasienter med traumatisk 

hjerneskade 
- I 2013 ble prinsipper for rehabilitering av pasienter med traumatisk 

hjerneskade utformet (de tre behandlingsprogrammene på avd. for 
traumatisk hjerneskade er bevissthetsforstyrrelse, posttraumatisk 
forvirringstilstand og betydelig kognitiv svikt 

- arbeidsgruppe er nedsatt for å gå igjennom behandlingsprinsipp-
ene sett i lys av ny kunnskap for å kunne revidere prinsippene og 
rehabiliteringsprogrammene (ref. evidensgrunnlaget i 
programmene) 

- brukerperspektivet ønskes med i dokumentet.  Marianne Løvstad 
ønsker å komme tilbake til brukerutvalget om dette til høsten. 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget gjennomgangen til orientering og er opptatt av bred 
kompetansedeling når funnene foreligger.  

 Pause  
4321 Gjennomgang evaluering BUs arbeid 

• Gjennomgang av hovedpunktene i møtet. 
• Intern diskusjon fortsatte da kun medlemmer av brukerutvalget var til 

stede. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar oppsummeringen til etterretning og vil ha fokus på 
vedtatte forbedringsområder. 

Liv Heyerdahl 
/ Margrete 
Halvorsen/ 
Anne Beate 
Budalen 

4421 Eventuelt  Anne Beate 
Budalen 

 Møteslutt  
 


