
 

 
 

PROTOKOLL 
 

Møtetema: Brukerutvalgsmøte 14. mars 2016  

Til: Brukerutvalget ved OUS 

Kopi: Kari Skredsvig, Tove Strand, Anne Margrethe Svanes 

Dato dok: 15.03.2016 

Dato møte: 16.03.2016 

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Tove Nakken, Lilli-Ann Stensdal, Kjell Silkoset, Stine Dybvig, Twinkle Dawes, Kristin Borg, 
Heine Århus og Kim Fangen (13:00-14:00) 
Fra regionalt brukerutvalg: Ragnar Skjøld 
Fra OUS: Bjørn Erikstein (14:00-15:00), Stine Arntzen Selfors  

Forfall: Arne Olav G. Hope, Tayyab Chaudri, Veslemøy Ruud, Tommy Sjåfjell, Kari Skredsvik, Tove 
Strand 
 
 

Sak nr  

11/2016 

Godkjenning av innkalling  
 
Vedtak 

Innkalling med saksliste godkjent. 
 

 
12/2016 

Direktørens time 

Administrerende direktør, Bjørn Erikstein svarte ut innsendte spørsmål. 
I tillegg løftet brukerutvalget en sak om kostpenger for pårørende på Geilomo. 
Saken sendes adm.dir i etterkant av møtet. 
Det ble også stilt muntlige spørsmål om status for pilotprosjekt på 
pasientinformasjon og om flytting av brystkreftavdelingen til radiumhospitalet. 
 
Vedtak 

Tas til orientering 
 

 
13/2016 

Styremøtesaker 

Rask gjennomgang av styremøtesakene. 
 
Vedtak 
Leder og nestleder stiller på styremøtet 18. mars 
 

14/2016 

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst og kontaktpersonordningen 
Kontaktperson Ragnar Skjøld er brukerutvalget på OUS sin nye kontaktperson i 
det regionale brukerutvalget.  Dette var et første møte med utveksling av 
aktuelle saker for de to utvalgene og en dialog om kontaktpersonordningen. 
 
Vedtak 

Ragnar Skjøld deltar på et møte pr semester. Begge parter involverer hverandre 
i aktuelle saker. 



 

 

15/2016 

Orienteringssaker 
Rask gjennomgang av møter representantene har vært på siden sist 
brukerutvalgsmøte. 
 

16/2016 

Pasient- og brukerombudet 
Spesialkonsulent Lars Bjørn Mehus presenterte pasient- og brukerombudet. 
Brukerutvalget og pasient- og brukerombudet ønsker tettere samarbeid og 
Mehus inviteres til brukerutvalgsmøter ved behov.          
 
Vedtak 
Presentasjonen tas til orientering 
 

17/2016 

SMS-brukerundersøkelse 
Seniorrådgiver Thomas J. Riiser fra Stab pasientsikkerhet og kvalitet, 
presenterte foreløpige erfaringer med pilotering av utsendelse av 
brukerundersøkelsen på SMS. Brukerutvalget kom med noen innspill, men er 
generelt veldig positive til at brukerundersøkelsen tilbys på SMS. 
 
Vedtak 
Tas til orientering 
Riiser inviteres til et senere møte for å presentere resultater fra 
brukerundersøkelsen. 
 

18/2016 

Råd/utvalg/konferanser 
Fordeling av nye henvendelser om behov for brukerrepresentanter. 
 
Vedtak 
Brukerråd i klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi; Kjell Silkoset 
Brukerråd i ortopedisk klinikk; Stine Dybvig 
Brukerråd i nevroklinikken; Stine Dybvig 
Brukerråd i barne- og ungdomsklinikken; Heine Århus 
Protonterapisenter – referansegruppe; Tove Nakken 
Biobank – referansegruppe; Tove Nakken 
Utvalg for pasientforløp, fagprosedyrer og pasientinformasjon; Lilli-Ann  
 
Representanter i de klinikkvise pasientsikkerhets- og kvalitetsutvalgene 
anbefales rekruttert fra brukerrådene i klinikk.  
 
Lilli-Ann, Tove og Kim representerer brukerutvalget på «Pasienter – de viktigste 
endringsagentene» i Kristiansand 5-6. april. Det er fortsatt ledige plasser. 
Heine ønsker å delta på pasientsikkerhetskonferansen i Tromsø i september.  
 
Grunnet stort fravær på møtet fordeles resterende henvendelser på mail i 
etterkant av møtet 

20/2016 

Eventuelt 

Brukerrådet i tidligere klinikk for kirurgi og nevrofag ønsker bistand fra 
brukerutvalget til å jobbe for å forbedre sykehusets brevmaler.  
 
Vedtak:  
Saken settes opp på brukerutvalgets saksliste. 


