
 

 
 

PROTOKOLL 
 
 

Møtetema: Brukerutvalgsmøte 20. juni 2016  

Til: Brukerutvalget ved OUS 

Kopi: Sølvi Andersen, Kari Skredsvig, Anne Margrethe Svanes 

Dato dok: 23.06.2016 

Dato møte: 20.06.2016 

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Tove Nakken, Lilli-Ann Stensdal, Kjell Silkoset, Stine Dybvig, Twinkle Dawes (13:00-14:00), Kristin 
Borg, Heine Århus, Arne Olav G. Hope, Veslemøy Ruud, Tommy Sjåfjell og Kim Fangen(15.00-17:00)  
Fra OUS: Bjørn Erikstein (13:00-14:00), Sølvi Andersen, Kari Skredsvig, Stine A. Selfors  

Forfall: Tayyab Chaudri 
 

Sak nr  

31/2016 

Godkjenning av innkalling  
 
Vedtak 
Innkalling med saksliste er godkjent. 

 

 
32/2016 

Direktørens time 
Administrerende direktør, Bjørn Erikstein svarte ut innsendte spørsmål (Vedlegg 1) 
Informasjon om styrevedtaket i HSØ om planen for fremtidens OUS.   
 
Vedtak 
Tas til orientering 

 

 
33/2016 

Styremøtesaker 
Administrerende direktør gjennomgikk av styremøtesakene. 

 
Vedtak 
Leder og nestleder stiller på styremøtet 23. juni. 

 

34/2016 

Orienteringssaker 

 Stab forskning og innovasjon og forskningsstøtte i OSS samarbeider nå med 
brukerutvalget om å rigge til brukermedvirkning i forskning. Det vil før 
sommeren gjøres en kartlegging av behov for brukerrepresentanter inn i 
søknadsprosessen til HSØ som har frist 6. september. Tove Nakken og Stine 
Selfors vil formidle disse henvendelsene i hovedsak til brukerråd i klinikk og 
brukerorganisasjoner. Vi vil videre høste erfaringer fra denne runden slik at vi 
kan organisere brukermedvirkning i forskning på en hensiktsmessig måte 
videre. 

 

35/2016 

Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no  
Webmaster Bjørn Tiller fra Kommunikasjonsstaben informerte om overføringen av 
sykehusets nettsider til Helsenorge.no høsten 2016. (vedlegg 2) 

 
Vedtak 
Tas til orientering 



 

 

36/2016 

Tilgang til journaldokumenter i min journal  
Seksjonsleder Sissel Jor for Seksjon klinikk, forskning og samhandling i stab IKT 
gjennomgikk rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på bekymringsområder i 
forbindelse med åpning for innsyn i alle journaldokumenter i Min Journal. (Vedlegg 3) 
 
Innspill: Brukerutvalget påpeker at flere av anbefalingene vitner om at pasientene ikke 
er rådført. Det legges flere begrensninger på innsynet, enn det som er ønskelig sett fra 
brukernes side. Brukerutvalget anbefaler brukerinvolvering i det videre 
arbeidet/evalueringen av anbefalingene. 
 
Vedtak 
Sissel Jor bringer innspillene fra brukerutvalget videre til Viseadministrerende direktør 
Terje Rootwelt, som står ansvarlig for dette arbeidet.  

 

37/2016 

Innføring av e-resept og kjernejournal, informasjon til pasienter  
Rådgiver Ulla Kiberg i Avdeling for kliniske systemer i Oslo sykehusservice presenterte 
planen for innføring av e-resept og kjernejournal høsten 2016. (vedlegg 4) 

 
Vedtak 
Tas til orientering 

 

38/2016 

Presentasjon av prosjekt samvalgsverktøy for HIV  
Kim Fangen ga en rask presentasjon av prosjektet «Digitalt forløp for HIV - Pasienten 
kan ta i mot deg nå» (vedlegg 5)  
Prosjektet avventer svar på søknad om innovasjonsmidler fra HSØ.  
 
Vedtak 
Tas til orientering 
 

39/2016 

Råd/utvalg/konferanser 
Rask gjennomgang av aktivitet siden forrige møte 

 
Vedtak 
Tas til orientering 
 

40/2016 

Eventuelt 

 14.-18. november arrangerer OUS Pasientsikkerhetsuken. Brukerutvalget 
inviteres til å bidra med et innlegg e.l. fredag 18. nov.  

 Stab for kvalitet og pasientsikkerhet skal ha en gjennomgang av sin 
kvalitetspolitikk og vil involvere brukerutvalget i dette. 

 Fra møte i samarbeidsutvalget i hovedstadsområdet:  
o Rapport om behov for ny finansieringsordninger for å tilrettelegge for 

innovasjon og samhandling i helsetjenestene er lagt frem.  
o Det er innvilget midler til tre viktige samhandlingsprosjekter:  

 Prosjekt på Søndre Oslo DPS med bydeler om somatisk helse i 
psykisk helsevern 

 Lavterskeltilbud til hørsel- og synshemmede med psykisk 
helseproblematikk 

 Styrket psykologtjeneste til nyankomne flyktninger. 
 Fellesmøte med styret 29. september. Foreløpige forslag om presentasjon av 

Samvalg v/ Kim Fangen, tilgjengelig informasjon til pasienter og pårørende v/ 
Stine Dybvig og brukermedvirkning i forskning. Planlegges videre pr mail. 

 Helsedirektoratet publiserte forrige uke en nasjonal ungdomshelsestrategi.  


