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Brukerutvalget  
 Sunnaas sykehus HF  

 
Protokoll 
 
Brukerutvalget Sunnaas sykehus HF  
Møtested Digitalt på teams 
Dato 23.06.2022 
Tidspunkt 10.00-14.00 

 
   Til stede Forfall 
Øyvind Gerhardsen ØG Leder  X  
Ingrid Njerve IN Nestleder  X  
Sadia Iqbal SI   X 
Jenny Holte JH   X 

Emilie Duane Nordskog EDN  X  

Marianne Hjelmen MJM  X  

Martin Skolebekken   X  
Tonje Werner TW Koordinator Delvis  
Margrete Halvorsen MH  Delvis 

 

MH  Delvis  

 

Saksliste 
 

Nr. Tema Ansvar  

  Velkommen til nytt medlem: Martin Skolebekken fra Momentum.  

 Alle presenterte seg muntlig. Les mer om medlemmene på 
sunnaas.no 

 Oddvar Jacobsen (gjest/innleder), brukerutvalget HSØ. Tidligere 
vært i BU på Sunnaas sykehus og landsforeningen for slagrammede.  

 

Øyvind Gerhardsen 

 Innkalling og agenda 
 
Vedtak: 
Innkalling og agenda godkjennes  

Øyvind Gerhardsen  

 Protokoll fra 18.05.22  
 
Vedtak: 
Protokoll fra 18.05.22 godkjennes med følgende merknader til protokollen: 
Datoen var feil, og sakene skal nummeres. 
 

Øyvind Gerhardsen  

 Gjennomgang av styresaker til møtet 27.06.22 

 Styresakene ble gjennomgått.  

 Følgende saker ble særlig kommentert:  
o Temasakene om Sunnaas som samfunnsaktør og Sunnaas 

Rehabilitation Cluster: BU støtter begge disse 
prosjektene/aktivitetene 

Øyvind Gerhardsen 
og Margrete 
Halvorsen  
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o Byggetrinn 3: Gjennomgått og diskutert med utgangspunkt i 
HSØs styrebehandling tidligere i uken, der det fremgår av 
styrepapirene en mulig utsettelse av byggetrinn tre ved 
Sunnaas sykehus i fem år. BU har deltatt aktivt i den 
påfølgende debatten i forkant av HSØs styremøte. Det 
forventes en snarlig avklaring på om Sunnaas for fullføre del 
2 av konseptfasen, slik det er lagt opp til som en 
administrativ beslutning fra adm dir i HSØ. Adm dir deltar 
sammen med helseministeren i møte på Sunnaas sykehus 
27.6. 

 

 Nytt fra Helse Sør-Øst 

 Oppfordrer alle miljøer til å vise stort engasjement for rehabilitering 
via sine kanaler.  

Oddvar Jacobsen 

 Forlengelse av nytt fra Helse Sør-Øst: Økonomi og byggetrinn 3 

 Hva kan BU gjøre? Ingrid og Øyvind skal møte minister og adm.dir. 
HSØ på mandag.  
 
Hvilke gode spørsmål kunne BU ha stilt dersom de får rom for det? 
- Kan man be om mer penger? Vært oppe til diskusjon i BU HSØ 

mener Oddvar.  
- Hvordan overbevise om at lokalene er elendige?  
- Aker sykehus og Sunnaas: hva vet Sunnaas om nytt bygg Aker? 

Byggetegningene ser det ut til at bygg 6 og Studio 99 (Sunnaas) 
ikke er tegnet inn i. Hvordan realisere planene for poliklinisk 
aktivitet hvis det er tilfelle? Marianne tar kontakt med Kirsten 
Sæther.  

 
BT3: 
Styreleder skeptisk til alternativ 2. Da risikerer vi å sitte igjen med to dårlige 
alternativer.  
 
Hva anbefaler Oddvar BU å følge litt ekstra med på?  

- Rehabilitering generelt.  
- Fagplan Fysikalsk medisin og rehabilitering (Her er klinikksjef 

Kathi Sørvig involvert i arbeidet. BU invitere Kathi til neste møte 
for å be henne snakke litt rundt den saken. Spesielt mht. 
samhandling mellom spesialist og kommunehelsetjenesten, og 
oppfordre til å trekke inn arbeidet med SRC inn i etablering av 
nye fagplaner. 

 
Er det noe Oddvar trenger for å gjøre sin jobb bedre:  

- Han ønsker at BU Sunnaas kommer med innspill hvis det er 
saker de ønsker å løfte i et høyere plan. Det kan være 
styresaker, byggeplaner ++.  

- Oddvar ønsker seg en god dialog med BU Sunnaas og ved behov 
er han forberedt på å jobbe mer enn tilmålte timer med 
honorar.  
 

Spørsmål om BU har vært med i høring av revidert utviklingsplan HSØ? Skal 
vedtas i september. Brukerstemmen er viktig i et slikt dokument.  
 

Øyvind 
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 Nytt fra råd/utvalg 

 Pasientallmøter RMS og MNB: Ingrid og Sadia har fått innkallelse til 
første møte hos MNB. Det er 30 minutters møter kl. 15.00. Ingrid er 
opptatt av at tiden prioriteres riktig og vil investere litt av egen tid 
for å komme inn i pasientkontakten. Oddvar understøtter 
viktigheten av disse møtene. Og da gjerne at møtene ikke har 
ansatte til stede.  

 Meldekultur. Kan BU bidra til at pasientene får mer informasjon om 
at de kan melde hvis det er 

 Kontraktsmøte renhold: Fra brukerundersøkelsen ser det ganske 
bra ut Har BU innspill til spørsmål som kan legges i 
brukerundersøkelsen? Leverandør ønsker å fortsette. Ny standard 
på renhold; områdene skal testes mot forurensning på en ny måte.  

 Regional koordinerende enhet (RKE): 70% av søknadene er 
elektroniske, og gir kort behandlingstid. Henvendelser om 
rehabilitering etter covid er fremdeles forholdsvis høyt. Konferanse 
med koordinerende enheter i november.  

 Budsjett: Marianne har tatt kontakt med Ekrem og har satt opp et 
forslag til budsjett. Anbefalt å holde digitale møter for å holde 
kostnadene nede. BU ønsker å møtes fysisk. For konferanser skal 
man bare ha dekket reiseutgifter. Gjelder også såkalte workshops.  
 

Huskepunkter: 

 Kan det legges ut en oversikt over alle møtene slik at man kan se 
om andre i BU har møter i samme periode så de ev. kan gå på 
flere korte møter?  

Alle 

 Møte Ungdomsrådet 

 Medlemmene i ungdomsrådet og BU presenterte seg for 
hverandre. 

 Basert på data fra pasienttilfredsundersøkelsen er det særlig 
mat og aktiviteter for unge som kommer ut som 
forbedringsområder. Vedr. aktiviteter for unge, er det 
avgjørende at de unge selv definerer hva dette er: «Curling og 
bueskyting passer ikke for alle». 

 Ungdomsrådet er opptatt av å gjøre seg bedre kjent, blant annet 
gjennom satsing på instagram 

 Videre er det uheldig at Ungdomsrommet nå er blitt et rom der 
det er utstyr som kun kan brukes med terapeuter tilstede. Dette 
var meningen som en uformell samlingsplass.  

 Ungdomsrådet ønsker å bli mer brukt, og det er ønskelig med et 
tydeligere samarbeid med BU. Det er BU som må huske på å 
inkludere Ungdomsrådet når det er behov for «unge stemmer». 

 Høstens dialogmøte skal skje i et samarbeid mellom BU og 
Ungdomsrådet. Margrete tar initiativ til et planleggingsmøte rett 
over sommeren 
 

Vedtak: 
Ingen vedtak 

 

 Prioriteringer og fokusområder 
Følgende temaer ble diskutert:  

Øyvind og Ingrid 
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 Ungdomsrådet:  
Martin blir BU sitt bindeledd inn mot UR 
 

 Likeperson og sosial kontakt.  
Vi ønsker å nå pasienter på en bedre måte. Hvordan 
forbedrer vi kommunikasjonen med pasientene?  
 
Dette ble diskutert: 
 

a) BU opplever at det er få som kommer på samlinger 
med likepersoner. Mye på sykehuset er opp til 
enkeltpersoner. Hvordan generere litt mer aktivitet 
og likepersonsarbeid. Ingrid ønsker dette veldig. BU 
ønsker å samarbeide tettere med 
erfaringskonsulentene.  
 

b) Ligger det oversikt over brukerorganisasjonene på 
sunnaas.no? Svaret er ja. Det ligger her: 

Brukermedvirkning - Sunnaas sykehus 
 
 

c) Hva har organisasjonene lov til, mht. å invitere inn 
organisasjoner? Emilie etterspør hvorfor Sunnaasstiftelsens 
mentorer ikke kan få en større rolle i sykehuset? De 
utdanner 12-25 mentorer i sitt mentorprogram i året. Hun 
tror det går under samme regelverket som andre 
organisasjoner.  
 
Margrete og Tonje sjekker opp om Sunnaas har noen regler. 
 

 Rådgivere og pådrivere. BU ønsker å spørre 
foretaksledelsen på Sunnaas om det er spesifikke områder 
de ønsker råd fra oss. BU skal også spille inn til Sunnaas hvis 
det er saker som BU ønsker at Sunnaas skal ha mer fokus på.  
 

 Forskning. Er brukerutvalgets medlemmer med i 
forskningsprosjekter, ikke bare får informasjon om 
forskningsprosjekter? Hvordan kvalitetssikre at 
forskningsprosjektene er brukerrettet?  

 

 Regional fagplan for rehabilitering v/Kathi.  
 
Vedtak: 
Neste møte:  

- Fagplan med Kahi 
- Oppdatere brukerutvalget med erfaringer fra CPH.  

 Møteslutt kl. 14.00  

 

https://www.sunnaas.no/rettigheter/brukermedvirkning#pasient--og-brukerorganisasjoner

