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Referat 

 

Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 27.04.2020 

Møtetid: 10:15 – 12:00 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

Forfall:                       

 

Referent: 

Tonje Granmo, Sølvi Lund-Vang, Helle Borchsenius, Siv 

Løvland, Inger Stene, Marit Bjartveit, Elisabeth Hinderaker 

Randi Nerstad, Tove Linn Holte, Tommy Frantzen 

 

Elisabeth Hinderaker 

  

 

Saknr Sak 

6/2020 Godkjenning av saksliste 

Ingen kommentarer til denne. 

 

7/2020 Orientering fra klinikkleder om håndering av krisesituajonen og hvordan det 

påvirker behandling og drift; 

Gjennomgang av koronapandemiens uttrykk og påvirkning generelt, i sykehuset og i 

klinikken. Klinikkleders presentasjoner legges ved mailen med oppsummeringen fra møtet. 

Til vedlegg med tittel; COVID-19 halvtimen 21.april 2020 om figuren på side 12: 

Long-term scenario results. 

I teksten ved siden av figuren er det tekst som kan feiltolkes R (reproductive number) er 

satt til  

 1:1,15 (rød kurve) – at én person smitter 1,15 

 1:1,30 (grønn kurve) – at én person smitter 3 

 1:1,50 (blå kurve) – at én person smitter 5. 

 

Veiledende relevante informasjonskanaler er Departement, Helsedirektoratet og 

Folkehelseinstituttet (FHI). 

OUS følger retningslinjene fra FHI. 

 

Fra klinikken; 

Nedsatt en beredskapsgruppe med en arbeidsgruppe og jurist. 

Ingen smittede pasienter så langt. Mer enn 680 ansatte har så langt vært i karantene. 5 

ansatte har vært syke av koronaviruset.   

Satt av sengeplasser for beredskap. 

Har gjennomført tung opplæring av smittevern for ansatte. 

Etablert gode planer for å kunne gjøre raske endringer ved behov. 

Opplever redusert søkning til poliklinikkene. Det er meldt om tomme venterom på 

fastlegekontorer, der følgeeffekten blir færre henvisninger fra fastlegene til poliklinikkene.. 

Frykter dette vil være alvorlig for de dette gjelder. For noen kan isolasjon forverre 

situasjonen. 

Har raskt fått innført digitale løsninger for å opprettholde aktivitet og kontakt med 
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pasienter.  

 

8/2020 Hvordan Brukerrådet opplever klinikkens håndtering av krisesituasjonen og 

eventuelle innspill i planleggingen videre; 

Gir innspill om erfaringer – fra egne erfaringer og egne netteverk, og fra respektive 

organisasjoner.  

Bekymringer for redusert antall henvendelser fra pasienter og pårørende. Forstår at 

pasienter er viktigst, men oppforderer sterkt å ikke glemme de pårørende rundt pasientene.  

Organisasjonene melder om reduksjon i ordinær aktivitet og har variabel pågang av 

henvendelser både på telefon og i elektroniske møter. Tilbyr veiledning og annet 

støttearbeid. Noen melder at familer strever når alt foregår på hjemmets arena og barn/unge 

med hjelpebehov i skolen ikke får dette i hjemmet. Har oppplevd mye frykt i 

henvendelsene.      

Opplever at klinikkens planer og håndtering så langt er god og betryggende. Viktig med 

saklig informasjon som ikke skremmer pasienter fra å oppsøke hjelp. 

   

9/2020 Formen på møtene fremover; 

Ønsker møtepunkter fremover. Foreløpig blir disse elektronisk på Ullevål. Det jobbes med 

å øke kapasitet for dette. 

 

10/2020 Eventuelt 

Datoer for brukerrådsmøtene til høsten; 

24.august 

12.oktober 

7.desember. 

 

 

 

 

 

 

 


