
 

 
 

PROTOKOLL 
 
 

Møtetema: Brukerutvalgsmøte 26. september 2016  

Til: Brukerutvalget ved OUS 

Kopi: Sølvi Andersen, Kari Skredsvig, Anne Margrethe Svanes 

Dato dok: 30.09.2016 

Dato møte: 26.09.2016 

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Tove Nakken, Lilli-Ann Stensdal, Kjell Silkoset, Stine Dybvig, Twinkle Dawes, Kristin Borg, Heine Århus, Arne Olav G. Hope, 
Veslemøy Ruud, Tommy Sjåfjell, Tayyab Chaudri, Mari Ourum og Kim Fangen 
Fra OUS: Kari Skredsvig, Stine A. Selfors  

Forfall: 
 

 

 

Sak nr  

42/2016 

Godkjenning av innkalling  
 
Vedtak 
Innkalling med saksliste er godkjent 

 
43/2016 

Orienteringssaker 

 OUS har søkt om akkreditering som et europeisk Comprehensive Cancer 
Center og har blitt vurdert denne uken 

 Forbedring av driften i OUS HF 2017- 2020 – Tove Nakken sitter i 
styringsgruppen 

 Omorganisering av Direktørens stab – ingen store konsekvenser for 
Brukerutvalget 

 Oppnevning av nytt ungdomsråd – trenger kandidater 
 
Vedtak 
Tas til orientering 

44/2016 

Styremøtesaker 
Brukerutvalget er invitert til sitt årlige møte med styret og Tove Nakken, Stine B. 
Dybvik, Kim Fangen og Heine Århus holder innlegg om temaene; Brukermedvirkning 
i forskning, å være pasient med kognitive vansker, samvalg og digitalt pasientforløp 
og hjertebarn.  
 
Vedtak 
Brukerutvalget stiller på styremøtet 29.9.16 

45/2016 

Medisinuavhengig behandling v/ klinikksjef Marit Bjartveit, KPHA 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt alle helseforetakene i HSØ i oppdrag å 
opprette et medikamentuavhengig behandlingstilbud. OUS oppretter fire 
medisinuavhengige døgnplasser på Søndre Oslo DPS 1.1.17. 
 
Vedtak 
Redegjørelsen tas til orientering 



 

 

46/2016 

Digitalt pasientforløp v/ Prosjektleder Vibeke Iren Herikstad 
Prosjektet ber om støtte fra brukerutvalget. 
  
Vedtak 
Brukerutvalget stiller seg bak prosjektet og vil sende en anmodning til 
administrasjonen på OUS HF om å opprette et pilotprosjekt på digitalt 
pasientforløp.  
Brukerutvalget videresender saken til orientering i det regionale brukerutvalget. 

47/2016 

Kontaktlegeordningen v/ Seksjonsleder Kari Skredsvig 
Pasienter med en alvorlig tilstand og behov for behandling eller oppfølging av en 
viss varighet, har fra 15. september 2016 rett på kontaktlege i 
spesialisthelsetjenesten. OUSHF har opprettet en arbeidsgruppe som skal 
implementere ordningen.  
 
Vedtak 
Tas til orientering 

48/2016 

Råd/utvalg/konferanser 
Gjennomgang av aktivitet siden forrige møte. 
 
Vedtak 
Tas til orientering 

49/2016 

Manglende oversikt over pasienters medisinbruk - en risiko for pasientsikkerheten 
og tryggheten for pasient og pårørende v/ Samhandlingsoverlege Bente Thorsen 
Det vises til henvendelse fra brukerutvalget i HSØ RHF 8.6.16 om oppfølging av 
manglende oversikt over pasienters medisinbruk. Thorsen redegjorde for pågående 
tiltak på OUS HF. 
 
Vedtak 
Redegjørelsen tas til orientering. Brukerutvalget ønsker å følge med på hva OUS HF 
gjør for å fange opp samhandlingsavvik. 

50/2016 

Eventuelt 

 Ventetiden for plastikk-kirurgi på Rikshospitalet for pasienter med alvorlige 
trykksår. Spørsmål sendes til administrerende direktør. 

 Brukermedvirkning i digitale behandlingstjenester. Saken settes på 
brukerutvalgets oppfølgingsliste.  

 Abloom filmfestival - Informasjon sendes ut på mail 

 Felles retningslinjer for brukermedvirkning i helseforetakene sendes på 
høring. 


