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Brukerutvalget  
 Sunnaas sykehus HF  

 
 
Protokoll 
 
Brukerutvalget Sunnaas sykehus HF  
Møtested Skype 
Dato 11.10.2021 
Tidspunkt 14.15-15.30 

 
 
   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  
6121 Innkalling og agenda 

 
Vedtak: 
Innkalling og agenda godkjennes. 

Anne Beate Budalen 
(leder BU) 

6221 Helse og arbeid 
- Klinikksjef informerte om status Helse og arbeid-tilbudet (tidligere 

Raskere tilbake), som ble etablert i 2006 og har vært finansiert av 
prosjektmidler.  Fra og med 2018, etter overgang fra prosjekt til drift, 
har det manglet forutsigbarhet for utvikling og finansiering.  

- Tilbudet har som formål å få personer tilbake i jobb eller bidra til å 
forbli i jobb. 

- Fra og med driftsåret 2018 til og med driftsåret 2020 har tilbudet blitt 
finansiert gjennom årlige tildelinger fra HSØ RHF. 

- Høsten 2020 ble det igjen gjennomført dialogmøter med Sykehuset 
Østfold og Ahus, hvor de fleste pasientene kommer fra.  Målet var å få 
inngått samarbeidsavtaler, forankret som bestilling i 
oppdragsdokumentet 2020 for respektive sykehus om å etablere 
formelle avtaler med SunHF om kjøp av tilbudet/tjenesten, men 
partene ble ikke enige om pris. 

Kathi Sørvig, 
klinikksjef 
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- Klinikksjef redegjorde for forankring i styret i SunHF og avklaringsmøte 
med HSØ i august -21 på eget styres anmodning.  

- Konsekvensutredning legges frem for styret i november -21 (omfatter 
ansatte, pasienter og økonomi). Endelig vedtak i desember -21. 

- Saken har også vært i direktørmøtet i HSØ 30.09.21. 
- Brukerutvalget får konsekvensutredningen på høring i månedsskiftet 

oktober/november -21. 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

6321 Brukerundersøkelsen 2. tertial 2021 
- Kvalitetsrådgiver presenterte resultatene. Avdelingene ute i klinikken 

jobber med oppfølgings- og forbedringsarbeid. 
- I januar -22 presenteres 2021 i sin helhet. 
- Avd. for kognitiv rehabilitering avga svært få svar grunnet feil i teknisk 

løsning. 
- Mål om 60 % svar. Hver avdeling jobber med å tilpasse rutiner for å 

øke svarprosenten.   
- Kun 25 svar fra poliklinikken.  Nettbrett er anskaffet som pasientene 

kan benytte når de har vært til poliklinisk konsultasjon. 
- Funnene er presentert for Sentralt kvalitetsutvalg (SKU), BU og 

Ungdomsrådet.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Ingvild 
Tormodsdotter Nes, 
kvalitetsrådgiver 

6421 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2021 
- Margrete Halvorsen presenterte risikobildet for 2. tertial -21. Ingen 

nye risikoområder siden forrige tertial. 
- Ett område på rødt; helse og arbeid-tilbudet  
- Økt risiko på området sikkerhetsbevissthet og deltakelse obligatorisk 

opplæring 
- For å se hele risikobildet og flere detaljer vises det til styresak 5221 

2021-09-24 Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2021. 
- Vaksinering av ansatte inn mot kommende influensasesong er 

fremskyndet og startet i dag, 11.10.2021. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. 

Margrete Halvorsen, 
kommunikasjonsdir. 

 Eventuelt 
• Påminnelse om erfaringskonferansen i regi av HSØ den 6.-7.11.2021.  

Påmeldingsfrist 26 oktober 2021 
• Dialogmøte med brukerorganisasjonene (fysisk) på Sunnaas sykehus 

20.10.2021; oppdatert program og lenke til Norge trenger en 
rehabiliteringsreform er sendt i epost fra LH til brukerutvalget 

• Brukermedvirkning i helseforskning; se brev fra Universitetssykehuset 
Nord-Norge (UNN) videresendt fra LH 

 

 Møteslutt kl. 15.30  
 


