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Brukerutvalget  
 Sunnaas sykehus HF  

 
 
Protokoll 
 
Brukerutvalget Sunnaas sykehus HF og Ungdomsrådet v/ Nina Gjevang 
Møtested Pingvinrommet 
Dato 13.09.2021 
Tidspunkt 10.15-14.30 

 
 
   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 
Marianne Sveen Jørstad MSJ  x  

 
Saksliste 

 
Nr. Tema Ansvar  
4521 Innkalling og agenda 

 
Vedtak: 
Innkalling og agenda godkjennes. 

Anne Beate 
Budalen (leder BU) 

4621 Protokoll fra 31.05.21 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget vedtar protokoll fra 31.05.2021. 

Anne Beate 
Budalen 

4721 Synergi BU og UR 
• UR sitt hovedfokus for tiden er ungdomshelse – viktig å etterspørre 

klinikken hvordan dette jobbes med på sykehuset? Kan BU også 
etterspørre dette? 

• Hva menes med ungdomshelse?  
o Ungdom har spesielle behov – passer ikke helt inn hverken på 

barneavdeling eller voksenavdeling – trenger å bli «mer sett». 
o De er i en spesiell fase i livet hvor mye er usikkert med tanke på 

utdanning/ yrkesvalg, etablering med bolig og familieliv etc 
o Opplæring av ansatte med utgangspunkt i nasjonal strategi for 

ungdomshelse 

Anne Beate 
Budalen og Nina 
Gjevang (leder UR) 
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o Informasjon til ungdom – UR har hatt workshop hvor de har sett på 
nettsiden til Sunnaas. I samarbeid med kommunikasjonsrådgiver vil 
siden bygges om etter modell fra OUS. Det bør på sammen måte 
også lages en egen nettside for barn i sykehus. 
https://ungdomsmedisin.no/  

o A-hus og OUS har hatt spesielt fokus på ungdomshelse, og det er 
utarbeidet en egen nettside på A-hus – lenke til denne fra våre 
nettsider.  

• UR vil trenge 4 nye medlemmer fra 01.01.22. det er satt i gang en 
rekrutteringsprosess 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering 

4821 Byggetrinn 3 
Status på kritiske bygningsmessige forhold 

- Brannskiller er utbedret ihht forskriften 
- Strømtavle – nødvendig arbeid er utført, mer grundig utbedring er 

utsatt 
- Skallsikring – det pågår dialog med sykehuspartner for å sikre 

kapasitet til prosjektene i 2021. 
- Store basseng – utbedring igangsettes fra september – ny åpning jan 

2022 
Byggetrinn 3 
Sak til styret – grunnlagsdokument for styresak i HSØ – skal behandles i FTL 
14.09. 
• Signaler fra eier om å redusere antall senger (ca 20) i et fremtidig 

perspektiv – flere program bør tilbys poliklinisk.  
• Grunnlagsdokumentet er et godt dokument som tydeliggjør foretakets 

fremtidige behov for bygg som sikrer et bedre tilbud til våre pasienter, 
gjør driften bedre og mer effektiv, legger til rette for eksiterende og ny 
teknologi for å optimalisere pasientbehandling og drift, og gir en lavere 
miljøbelastning 

• Konseptfasen skal utrede ulike modeller 
• Eiendomssjef vil gå inn som prosjektansvarlig etter vedtak om 

konseptfase i styret i HSØ i oktober.  
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon om Byggetrinn 3 til orientering 
 

Trude Gjeldvik, 
avd. direktør org.-
/adm. 

4921 Prosjekt «finne veien i sykehuset» 
Mange opplever at det ikke er lett å finne fram på sykehuset – målet er å 
prøve og gjøre noe innovativt med denne utfordringen. 
 
«Start up» gir mulighet for å gå utenom offentlig byråkrati ved anskaffelser – 
og gjør mye av jobben for foretaket – minianbud ble gjennomført og det 
kom inn mange tilbud. «Masemap» ble valgt som leverandør. De leverer en 
løsning som allerede er godt etablert - en innovasjon som tar utgangspunkt i 
en løsning vi har; bygningskartet på sykehuset.  Du søker etter det stedet du 
skal til på kartet og får en «løype» som vises på mobilen din via en app.  
 

Bjørn Kleven, 
rådgiver IKT 

https://ungdomsmedisin.no/
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Det kan legges inn ferdige «løyper» til spesielle – og /eller mye brukte steder 
i sykehuset.  Det er også mulig å sette på stemmeløsning hvis det vil fungere 
som et alternativ. 
 
BU vil bli forløpende orientert om prosjektet. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon om prosjekt «finne veien i sykehuset» til 
orientering 

 Pause  
5021 HIRO   https://www.sunnaas.no/fag-og-

forskning/forskning/forskningsprosjekter/bevegelse-og-funksjon-
forskningsprosjekter/human-interactive-robotics-for-healthcare 
HIRo = Human Interactive Robotics 
Sveinung Tornås, innovasjonssjef er prosjekteier og Linda Sørensen er 
prosjektleder.  

- Sunnaas har satset mye på å ta i bruk ny teknologi 
- Etablert Intervensjonssenteret 
- Opprettet en robotlab for håndtrening – 3 pasienter får trening 

samtidig – økt frekvensen på trening 
- Vurdere en lignende løsning for ganglab 
- Tett samarbeid og dialog med leverandører av ny teknologi – mange 

som henvender seg 
- HALODI: menneskeliglignende roboter under utvikling – har nå 

bestilling på 20 roboter. Hvordan kan sykehus nyttiggjøre seg slike 
roboter? 

o Utfordringer i helsevesenet 
o Yngre brukere ønsker mer fleksibilitet 
o Behov for å behandle og hjelpe flere enn i dag innenfor 

samme økonomiske rammer 
o Målet er å bedre helsetjenester 
o Gi assistanse i ADL 
o Gi assistanse på sykehus – arbeidsprosesser, holdninger og 

aksept på sykehus viser at  
det gjøres mange oppgaver som ikke krever helsefaglig 
utdanning – kan disse oppgavene gjøres av Roboter?  

o Holdninger og aksept; menneske –Robot interaksjon  
o Trenger hjelp av brukergruppene, etablert et brukerpanel 
o Roboten «Eve» til Sunnaas for utprøvning, utvikle «henne» 

til konkrete oppgaver 
o 2022; teste ut enkelte oppgaver i praksis, workshop om 

implementering 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon om prosjektet HIRo = Human Interactive 
Robotics til orientering 

Linda Sørensen, 
leder 
intervensjons-
senteret 

5121 Inkluderingsdugnaden 
Felles samfunnsoppdrag satt som mål at min 5 % av nyansatte skal ha 
funksjonsnedsettelse og/ eller hull i CV`n  

- Hospitantordning –samarbeid med NAV om praksisplasser i 
sykehuset for arbeidstrening – mål om ha min 3 slike gjennom året – 
praktikanten blir minimum 3 mnd. i foretaket.  – mange blir i inntil 
et år. 

Siri Leteng og 
Ingeborg 
Guttormsgaard 
Austrått, personal-
rådgivere 

https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/forskning/forskningsprosjekter/bevegelse-og-funksjon-forskningsprosjekter/human-interactive-robotics-for-healthcare
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/forskning/forskningsprosjekter/bevegelse-og-funksjon-forskningsprosjekter/human-interactive-robotics-for-healthcare
https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/forskning/forskningsprosjekter/bevegelse-og-funksjon-forskningsprosjekter/human-interactive-robotics-for-healthcare
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- Hull i CV – minst en skal innkalles til intervju ved hver rekruttering til 
faste stillinger 

- Nedsatt funksjonsevne – selvrapportering – minst en skal innkalles 
til intervju ved hver rekruttering til faste stillinger 

- Revidert rekrutteringspolicy; - på Sunnaas sykehus selekterer vi 
kandidater etter kvalifiseringsprinsippet og tilstreber en rettferdig, 
inkluderende og transparent rekrutteringsprosess  
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon om inkluderingsdugnaden til orientering 

 Lunsj i kantinen  
5221 Videokonferanser – utviklingsprosjekt 

Videokonferanser = Lyd-bildeforbindelse som foregår i samtid.  
Nettbaserte videoløsninger har gjort det enklere å delta 
Sunnaas bruker 2 nettbaserte videoløsninger: Norsk helsenett (Join) og 
Confrere (kun 4 deltakere)  

- Poliklinisk konsultasjon en-til-en 
- Tverrfaglig samarbeidsmøter 
- Samhandling med spesialist 
- Smitterom – pasient og terapeut kan kommunisere uten munnbind 
- Skjermtolk 
- Digitale pårørendeseminar 

 
Sunnaas sykehus har klart å opprettholde veldig mange tilbud gjennom 
pandemien ved bruk av digitale plattformer. 
Mål: I 2024 leveres 30 % av tjenestene digitalt/ videokonsultasjoner 
 
Ca 30 % av befolkningen strever med teknologien - ansatt en pasientveileder 
videokonferanse i 30 % stilling. Bistår med teknisk veiledning/ opplæring før 
førstegangskonsultasjon 
 
Utviklingsarbeid: 

- Digitale innkallingsbrev fra nov 2021 
- Nye brevmaler med tekst om videokonsultasjon 
- Kan klikke på lenker i digitalt brev 
- Mulighet for teknisk selvtest 
- Opplæring av helsepersonell 
- Lederutvikling 
- E-helsekoordinator 50 % spesielt knyttet til utvikling av digitale 

grupper 
Utviklingsprosjekter: 

- Fagteam videokonferanse 
- «Telelogoped» - intensiv trening for afasipasienter 

Forskningsprosjekter;  
- Følge opp barn og familier i senfasen 
- Sårprosjekt  
- Trenings- og mestringsgrupper på videokonferanser 
- Videokonferanse i kombinasjon med andre verktøy – f.eks digitale skjema/ 
sikker dialog/ hjemmeregistreringer 
- faste brukerundersøkelser etter videokonsultasjoner?  
 
 

Hilde Sørli, rådgiver 
innovasjon og e-
helse 
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Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon fra utviklingsprosjekt videokonferanser til 
orientering 

 Pause  
5321 Gjennomgang agenda styremøte 24.09.2021 (lenke til sakene på 

sunnaas.no vil bli ettersendt 17.9.) 
 
Saken ble ikke tatt i møtet. 
 

Marianne Sveen 
Jørstad (Personal) 
(for Margrete 
Halvorsen, 
komm.dir.) 

5421 Nytt fra råd/utvalg 
Kvalitetsregisteret 
Prosjektet er ikke i rute grunnet pandemien. Det jobbes nå med faseplanen.  
Et system som heter «Medinsight» skal bidra med grunninformasjon som 
hentes fra Folkeregisteret.  
Kjernedatasett er satt.  
Pilotering starter tidligst i oktober 
Rehab. registeret- starter opp først –hvilke avdelinger er relevante 
avdelinger? 
Kvalitetsregister – mer detaljert register for Sunnaas sykehus.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon fra råd/utvalg til orientering. 
 

Alle 

5521 Arendalsuka 2021 
• Viktig debatt om «rehabilitering – de brutte løfters fagfelt» med de 

tidligere helseministrene Dagfinn Høybråten og Bjarne Håkon Hansen; 
Gjør rehabilitering lønnsomt er rådet fra disse. Insentiver må på plass som 
gjør det lønnsomt å drive med rehabilitering 

• Ca 60-70 deltakere på selve arrangementet + 300 påbegynte streams. 
 
• Sunnaas vil være i Arendal neste år også, og søker samarbeid med blant 

annet OUS for igjen å forsøke å komme på hovedprogrammet. Temaet 
kan bli: det knirker i vekslingene. Mye er imidlertid usikkert her. Innspill 
tas imot! 

 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon om Arendalsuka 2021 til orientering 

Jenny Holte 

5621 Utviklingsplan 2022-2024 – revidering 
- Oppdrag fra HSØ – oversende HSØ innen 1. mai 2022 
- Skal gjenspeile Nasjonal helse- og sykehusplan 
- Felles veileder vedtatt av styret HSØ i desember 2020: 

o Sammendrag 
o Bakgrunn 

- Plan for hvordan helseforetaket skal utvikle sin virksomhet for å 
møte framtidig behov for spesialisthelsetjenesten 

- Må ses i sammenheng med øvrige planer 
- Foretaket øverste plan 
- Rammer for prosessen – åpenhet; Helsefellesskap, brukere, ansatte 

og andre samarbeidspartnere skal involveres i arbeidet 
- Kommunikasjonsplan må utarbeides 
- Adm. dir er eier av prosjektet  
- Interessant-analyse skal utarbeides  

Kirsten Sæther, 
samhandlingssjef 
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- Risiko- og sårbarhetsanalyser skal gjennomføres 
- Høringsprosess – må sendes ut i januar 2022 

  
- Styrebehandles i eget styre før oversendelse til HSØ 

o Prosjekteier – adm. dir 
o Prosjektleder – Kirsten Sæther, samhandlingssjef 
o Prosjektgruppe bredt sammensatt inkludert representant 

fra BU (Emilie D. Nordskog) 
Hva har vi? 
Strategi 2030, tre strategiske mål står i strategien 
Utviklingsplan 2035 
Interessentanalyse fra Kantar (2020) 
Framskrivingsrapport fra HSØ 
Interne planer; mål for perioden 2021-2023, digitalisering, forskning, 
handlingsplan, kvalitet- og pasientsikkerhet, klinikkens langtidsplan 
 
Målet er en oppdatering som svarer på oppdraget og som viser tydelige 
satsninger fremover. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon om Utviklingsplan 2022-2024, revidering til 
orientering 

5721 Helsefellesskap 
Sunnaas sykehus har ikke et eget opptaksområde – vi er knyttet opp til 
Helsefellesskapet for Oslo sykehusene. 
Helsefellesskapene har oppdrag mot særlige fire pasientgrupper: 

- Barn – og unge 
- Psykisk syke 
- Skrøpelige eldre 
- Kroniske lidelser 

 
BU bør etterlyse deltakelse fra Sunnaas sykehus inn i de øvrige 
Helsefellesskapene i regionen. Innspill fra Helsefellesskapene vil bli brukt til 
å utarbeide neste Helse- og sykehusplan. Viktig at Sunnaas inviteres med for 
å løfte inn rehabilitering som fagområde til HOD. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjon om Helsefellesskap til orientering 

Kirsten Sæther 

5821 Datoer BU-møter 2022 (forslag er vedlagt i epost 6.9.21) 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget vedtar følgende datoer for BU-møter i 2022: 
 
ukedag dato  BU 
mandag 17.01.2022 BU arbeidsmøte Aker 16.00-19.00 
tirsdag 25.01.2022 BU og UR møter FTLer FTL 
mandag 14.02.2022 BU-møte 10-14 
mandag 21.03.2022 Bu-møte 10-14 
mandag 16.05.2022 BU-møte 10-14 
mandag 13.06.2022 BU-møte 10-14 
mandag 19.09.2022 BU-møte 10-14 

Anne Beate 
Budalen 
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mandag 14.11.2022 Bu-møte 10-14 
mandag 12.12.2022 BU-møte 10-14 

 

5921 Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget har følgende innspill til digital grunnopplæring; 
 
Kommentarer til kurset:  

o Deltaker kan skrive ut kursbevis uten at kurset må gjennomføres, 
ingen kontrollspørsmål om innholdet er gjennomgått og/ eller 
forstått 

o Ikke mulig å gå inn og ut av kursmodulen 

Anne Beate 
Budalen 

6021 Eventuelt  
- kort BU-møte 11.10.21 for gjennomgang av LGG. 2. tertial og 

brukerundersøkelsen 2. tertial.  
- ny dato for arbeidsmøtet som var planlagt 18.10.21 blir den 17.01.2022. 

Da får vi også de nye på plass. 
- program samling ledere og nestledere BU HSØ, Gardermoen 14.9.21 (to 

sentrale saker omtales i sak 5621 og 5721 over) 

Anne Beate 
Budalen 

   
 Møteslutt kl. 14.30  

 


