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Brukerutvalget  
 Sunnaas sykehus HF  

 
Protokoll 
 
Brukerutvalget Sunnaas sykehus HF  
Møtested GU39B 
Dato 21.03.2022 
Tidspunkt 10.00-14.00 

 
   Til stede Forfall 
Anne Beate Budalen ABB Leder   X 
Øyvind Gerhardsen ØG Nestleder  X  
Sadia Iqbal SI  X  
Jenny Holte JH   X 

Emilie Duane Nordskog EDN  X  

Ingrid Njerve IN  X  

Margrete Halvorsen MH  delvis  
Tonje Werner TW Koordinator delvis  
     

 

Saksliste 
 

Nr. Tema Ansvar  

 Innkalling og agenda 

  
 
Vedtak: 
Innkalling og agenda godkjennes. 

Øyvind Gerhardsen  

 Protokoll fra 14.02.22  

  
 
Vedtak: 
Protokoll fra 14.02.22 godkjennes med en merknad til protokollen: BU 
v/Øyvind deltar i arbeidsgrupper for skisseprosjekt og for ombygging 

Anne Beate 
Budalen 

 Gjennomgang av styresaker til møtet 25.03.22 

 Margrete orienterte om sakene til det kommende styremøtet. Hun 
la særlig vekt på temasaken om «Sunnaas som samfunnsaktør», som 
Styret har ønsket en prinsipiell diskusjon om. BU slutter seg til 
arbeidet som gjøres i denne sammenheng, spesielt knyttet til 
«Norge trenger en rehabiliteringsreform» og koordineringen av 
nettverket som står bak dokumentet. 
Videre er det viktig at BU er kjent med i oppfølging av saken om 
«Rullering av utviklingsplan 2035», at det jobbes med et enklere 
planhierarki. BU ga sin støtte til behovet for å ta ned antall planer og 

Margrete 
Halvorsen 
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også omfanget av disse. BU ønsker å bli nærmere orientert om dette 
til neste møte 
 

 Dokumenter til styremøtene blir lagt ut på sunnaas.no en uke før 
møtet. Møtet streames for offentligheten på YouTube, og lenken 
legges ut der styresakene ligger.  BU-representanter kan på denne 
måten følge hele eller deler av møtet. 

 
 

 Nytt fra råd/utvalg 

 RKE: Det har ikke vært avholdt møter 

 Renhold/Mat: se skriftlig innspill fra Jenny som hadde forfall til dagens 
møtet 

 Btr3: Det er stor aktivitet i arbeidet med konseptfasen for byggetrinn 3. 
Øyvind og Ingrid deltar i arbeidspakke-møter og i styringsgruppen. De 
har dessuten deltatt i åpne møter for medarbeidere på sykehuset. BU er 
særlig opptatt av behovet for å legge til rette for pasienter og pårørende 
i uteområdene, parkeringsmuligheter og for tilstrekkelig med sosiale 
soner for pasienter og pårørende. Det ble stilt spørsmål ved om ikke BU 
bør ha en enda tydeligere prioritering om hva som er viktigst å påvirke 
gjennom konseptfasen. Videre at det er viktig at forslag og ideer deles 
mellom BUrepresetantene. 

 Sunnaas som samfunnsaktør: BU hadde forfall i det siste møtet i 
aktørnettverket. Se for øvrig punktet over. 

 Sentralt kvalitetsutvalg: Emilie informerte fra siste møtet. Hun la særlig 
vekt på at antall klager har gått ned, og at det sannsynligvis har sin 
bakgrunn i tydeligere definisjon av hva som skal meldes. BU 
understreker at de er opptatt av en åpen meldingskultur. 

 
Vedtak: 
Ingen vedtak 

Alle 

 Godtgjørelser. Hvordan skrive og sende inn skjema for godtgjørelse 

 Tonje og Emilie viste skjema for timelister og skjema for 
kjøregodtgjørelse. Maler og retningslinjer for godtgjørelser fra HSØ 
legges ved protokoll og på admin.kontroll. 

 Tonje sjekker ut om BU-medlemmer kan legge reiseskjemaer rett i 
Personalportalen.  
 

Emilie og Tonje 

 Nytt sykehusbygg – Byggetrinn 3 

 Prosjektleder Steinar Ø. Andreaasen orienterte kort om videre 
prosess knyttet til første beslutningspunkt i Styret 20.5. Dette 
beslutningen avgjør rammene for bygget (antall kvadratmeter). 
Videre inviterte han til spørsmål og kommentarer angående 
samarbeid med BU. Spørsmålene dreide seg særlig om temaene 
nevnt i punktet over, samt når det er hensiktsmessig å gi innspill til 
ideer og forslag. Steinar var tydelig på «at forslagene aldri kommer 
for tidlig». BU er fornøyd med måtene de gis anledning til å gi inspill 
til prosjektet. 

Vedtak: 
Ingen vedtak 

Steinar  

 Plan for klinisk utvikling med 4 års mål for perioden 2022-2025 Allan Jørgensen 



 

Side 3 av 3 

 Allan orienterte om Plan for klinisk utvikling som blir temasak på 
Styremøtet 25.3.  

Vedtak: 
Ingen vedtak 

 Lunsj 12.00-12.30  

 Norge trenger en rehabiliteringsreform 

 Margrete orienterte om status. Hun la særlig vekt på at det er 
gledelig at Riksrevisjonen nå skal gjennomføre en 
forvaltningsrevisjon på området. Denne skal leveres Stortinget 
høsten 2023. Hun orienterte også om det kommende frokostmøtet 
om rehabiliteringsforskning. Dette skjer 25.4, kl 0900 på 
Litteraturhuset i Oslo. BU er hjertelig velkomne 

Vedtak: 
Ingen vedtak 

Margrete 
Halvorsen 

 Hvordan er det å være pasient på Sunnaas sykehus i 2022?  

 Emilie har nylig vært lagt inn til to uker vurderingsopphold på 
sykehuset. Hun opplevde det som positivt, men ga også uttrykk for 
at det er for lite som skjer, at timer blir avlyst og at timeplanen blir 
oppdatert i siste liten, så det er vanskelig å få med seg for 
pasientene. Dette er temaer hun oppfatter at mange pasienter 
opplever. BU vurderer hvordan dette kan tas opp med ledelsen i 
sykehuset. Kan det for eksempel være tema for fellesmøtet med 
FTL? 

Vedtak: 
BU vurdere hvordan dette skal følges opp 

Emilie Duane 
Nordskog 

 Skoletilbudet til Viken Fylkeskommune 

 Avdelingsleder Marianne Marki orienterte med utgangspunkt i det 
vedlagte brevet. Hun inviterte BU til å gi sin støtte til brevet, slik 
Ungdomsrådet har gjort 

 
Vedtak:  
Brukerutvalget vil gi en uttalelse innen fristen. 
 

Marianne Marki 

 Eventuelt:  

 Margrete jobber fortsatt med å få på plass et nytt BU-medlem. Hun 
har nå dialog med «Unge funksjonshemmede» 

 

 Omvisning på teknologisk intervensjonssenter  

 Hvordan jobber Sunnaas sykehus med robotlab og VR i rehabilitering 

Vegard 
Gammelsrud 

 Møteslutt kl. 14.00  

 


