
 

Side 1 av 3 

 
 

Brukerutvalget  
 Sunnaas sykehus HF  

 
Protokoll 
 
Brukerutvalget Sunnaas sykehus HF  
Møtested Pingvinrommet, Sunnaas sykehus 
Dato 19.09.2022 
Tidspunkt 10.00-14.00 

 
   Tilstede 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  x 
Margrete Halvorsen MH  x  

 

Saksliste 
 

Nr. Tema Ansvar  

 Innkalling og agenda 
 
Vedtak: 
Innkalling og agenda godkjennes. Det ble meldt en eventueltsak vedrørende 
BU’s møte med FTL i november 

Øyvind Gerhardsen 
 
  

 Protokoll fra 13.06.22  
 
Vedtak: 

 Protokoll fra 13.06.22 godkjennes med følgende merknader til 
protokollen: Sakene vil ikke bli nummerert før nytt år, 2023. Da går 
vi over til nytt verktøy for virksomhetsstyring. 

 Det har sneket seg inn en setning som er feilformulert vedr 
meldekultur. Denne rettes opp. 

 

Øyvind Gerhardsen 
 
 
Tonje Werner  

 Gjennomgang av styresaker til møtet 21.09.22 

 Styresakene ble gjennomgått.  

 Det er nesten bare O-saker til kommende styremøtet, men følgende 
saker ble særlig kommentert:  

o Hva er status for nybygget? Vi avventer fortsatt skriftlig 
tilbakemelding fra HSØ vedr startsignal for å få fullføre 
konseptfasen  

Øyvind Gerhardsen 
og Margrete 
Halvorsen  
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o CARF-akkrediterting utfordres av Styret: er det verdt 
innsatsen? BU støtter at Sunnaas skal søke ny akkreditering. 
BU skal ta initiativ til at Ungdomsrådet også gir sin støtte til 
dette. 
 

 Oppdatering etter studietur i København med styret 
o Øyvind og Ingrid informerte kort fra styrets møte og besøk i 

København, særlig vedr Danmarks erfaringer med å få opp 
et nytt bygg som skal stå ferdig våren 23. De bygger større 
enn behovet, ettersom de regner med at det vil behov i 
årene framover. Det ble også lagt merke til at i Danmark 
jobbes det ikke med gevinstrealiseringsplaner i forkant, men 
at budsjettene tas ned år for år, og dermed må det 
spares/tas ut gevinster. 

 

Øyvind Gerhardsen 
og Ingrid Njerve 

 Regional fagplan for rehabilitering 

 Kathi orienterte om arbeidet HSØ har satt ned for å få ferdig en 
Fagplan for fysikalsk medisin og rehabilitering. Det foregår nå arbeid 
i seks undergrupper, som alle har representanter fra Sunnaas. De 
seks undergruppene er: -rehabilitering i tidlig fase; - arbeid og 
utdanning i rehabilitering; - muskel og skjelettplager; - kompetanse, 
rekruttering og utdanning; - forskning og fagutvikling og -helhetlige 
og sammenhengende pasientforløp. 

 For mer info se vedlagt mandat fagplan for fysikalsk medisin og 
rehabilitering fra Helse Sør-Øst.  

 Planen skal på høring våren 2023. Kathi oppfordret BU til å avgi 
høring. 

Kathi Sørvig 

 Utvikling av høyspesialisert tilbud med behov for spisskompetanse og 
spesialisert utstyr ved Sunnaas sykehus HF.  

 Kathi orienterte kort om et prosjekt som skal se på utvikling av 
høyspesialiserte tilbud i sykehuset 

 Det er ønske om BU-representant til styringsgruppa 

 Emilie vil bidra i dette arbeidet 

Kathi Sørvig 
 
 
 
 
Tonje Werner 

 Nytt fra råd og utvalg 

 Sentralt kvalitetsutvalg: Emilie orienterte om at adm. dir. overlater 
ledelsen av utvalget til ny fagdirektør. Videre at det jobbes med å 
sikre at den som melder om avvik i systemet, må sikres 
tilbakemelding på hva som skjer med saken 

 Ingrid orienterte om deltagelse ved allmøte i avdeling for 
multitraime (MNB). I kjølvannet av dette kom det opp samtaler om 
blant annet maten på sykehuset, og at mange vikarer om sommeren 
har for svak kjennskap til pasientenes situasjon og behov. Det er 
behov for enda bedre overlapp. 

 Vedr. allmøter ved andre avdelinger som nå er på gang, mener BU at 
den som er på sykehuset i ev. annet ærend, også sjekker om det er 
allmøter på gang. I så fall deltar BU-repr. i det aktuelle allmøte. 
Dette fordi det tar mye tid og reise fram og tilbake for et kort 
allmøte. 

 Vedr renhold: Jenny orienterer om at det er få som møter på disse 
møtene. BU ønsker at det skal ligge et spørsmål om renhold i 
medarbeiderundersøkelsen. 

Alle 
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 Vedr. mat: Jenny orienterer om at det er utfordrende å bli «sluppet 
inn» i teamsmøtene.  

 Vedr Mazemap: Jenny orienterte om kartprosjektet som ikke går 
som forventet. Dette handler blant annet om at det må installeres 
en app, og at det er et utfordrende brukergrensenitt 

 Vedr aktørnettverket for rehabiliteringsreform: Øyvind og Margrete 
orienterte. Det etterlyses pasienthistorier til bruk i en 
«minikampanje» 

 Vedr dialogmøte: Alle BU’s medlemmer ble oppfordret til å melde 
seg på dialogmøte i oktober 

 Sykehusets holdning til sosiale medier 

 Ref. databehandleransvar og Datatilsynets rapport 

 Margrete orienterte om arbeidet Datatilsynet har initiert for sikre 
personvern mm ved bruk av Facebook. Det foregår et felles arbeid 
ved OuS, som skal ligge til grunn for foretaksledelsens endelige 
beslutning om vi skal fortsette å bruke SoMe.  

 BU støtter at hensikten med å bruke SoMe, gjør at de støtter fortsatt 
bruk 

Øyvind Gerhardsen 
og Ingrid Njerve 

 Oppdatering etter rehabiliteringskonferansen 

 Øyvind og Jenny orienterte fra rehabkonferansen på Lillehammer 

Øyvind Gerhardsen 
og Jenny Holte 

 Eventuelt 

 Agenda for møte med FTL og UR 22. november v/Margrete 

  

 

 Møteslutt kl. 14.00  

 


