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Møtetema: Brukerutvalgsmøte 12. desember 2016  

Til: Brukerutvalget ved OUS 
Kopi: Sølvi Andersen, Kari Skredsvig, Anne Margrethe Svanes 

Dato dok: 21.12.2016 
Dato møte: 12.12.2016 

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Tove Nakken, Lilli-Ann Stensdal, Kjell Silkoset, Stine Dybvig, Twinkle Dawes, Kristin Borg, 
Arne Olav G. Hope, Veslemøy Ruud, Tommy Sjåfjell, Tayyab Chaudri 
Fra OUS: Bjørn Erikstein, Sølvi Andersen, Kari Skredsvig, Stine A. Selfors  

Forfall: 
 
 

Heine Århus, Mari Ourum, Kim Fangen 

Sak nr  

61/2016 

Godkjenning av innkalling  
En ny sak er kommet til etter utsendelse av agendaen. Sak 66/2016 endres til 
Orientering fra Pasient- og brukerombudet og resten av agendaen forskyves et 
saksnummer frem. 
 
Vedtak 
Innkalling med revidert saksliste er godkjent 

 
62/2016 

Direktørens time 
Administrerende direktør, Bjørn Erikstein svarte ut innsendte spørsmål. 
 
Vedtak 
Tas til orientering 

63/2016 

Styremøtesaker 
Administrerende direktør kommenterte kort styremøtesakene.  
 
Vedtak 
Leder og nestleder av brukerutvalget stiller på styremøtet.  

64/2016 
Orienteringssaker 
Ingen saker  
 

65/2016 

Brukerundersøkelsen 
Spesialrådgiver Thomas J. Riiser viste en oversikt over klinikkvise resultater og 
kategorisering av kommentarer i brukerundersøkelsen og ga tips om hvordan 
brukerutvalget og brukerrådene kan jobbe med resultatene. 
 
Vedtak 
Brukerutvalget anbefaler at brukerrådene i klinikk gjennomgår brukerundersøkelsens 
resultater regelmessig. Brukerutvalget vil følge med på trendutviklingen.  
 

66/2016 
Orientering fra pasient- og brukerombudet 
Lars Bjørn Mehus fra Pasient- og brukerombudet orienterte om aktuelle saker det 



 

 

jobbes med hos pasient og brukerombudet. Tilbakemeldingene til ombudet er svært 
sammenfallende med resultatene i OUS sin brukerundersøkelse. Ombudet har hatt et 
møte med OUS og kreftforeningen angående situasjonen på Avdeling for gynekologisk 
kreft.. Pasient og brukerombudet jobber også for at det skal være lett å gi 
tilbakemeldinger til sykehusene på de nye nettsidene.  
 
Vedtak 
Tas til orientering  
 

67/2016 

Mål og handlingsplan for 2017 
Gjennomgang av og innspill til utkast av mål for 2017.  
 
Vedtak 
Mål for 2017 revideres etter innspill i møtet og sendes ut for godkjenning. Leder og 
koordinator av BU utarbeider utkast til handlingsplan.  
 

68/2016 

Møteplan 2017 
Utkast til møteplan for 2017 ble lagt frem. Møteplanen følger styrets møteplan. 
 
Vedtak 
Møteplan for 2017 er vedtatt 
 

69/2016 

Råd/utvalg/konferanser 
Gjennomgang av aktivitet siden forrige møte. 
4 nye oppdrag sendes ut på mail i etterkant av møtet; 

- Styringsgruppe for forskning på antibiotikaresistens 
- Styringsgruppe og prosjektgruppe for utvikling av ny utdanningsmodell for 

spesialistutdanningen for leger.  
- Revisjon av samhandlingsavtaler 
- Forum for pasient- og pårørendeopplæring 

 
Vedtak 
Representanter til de nye oppdragene oppnevnes pr mail.  
 

70/2016 
Eventuelt 
Ingen saker.  
 


