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Å rsrapport 2018 
for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF 

Innledning  
Brukerutvalgets viktigste oppgave er å bidra til kvalitetsforbedring, primært på systemnivå slik 
at dagens og morgendagens pasienter og pårørende opplever et velfungerende sykehus med god 
kvalitet på helsetjenestene.  
 
Brukerutvalget har avholdt 8 møter á 4 timers varighet i 2018.  
 
Brukerutvalget som ble oppnevnt i styret, sak 46/2017 for perioden 2017-2019 består av 
følgende representanter: 
Tove Nakken, Kreftforeningen, leder 
Kim Fangen, Nye Pluss- Hivpositives landsforening/FFO, nestleder 
Solveig Rostøl Bakken, Pensjonistforbundet 
Twinkle Dawes, Innvandrerkvinners ressurs- og aktivitetsgruppe  
Kjell Silkoset, Personskadeforbundet/FFO 
Arne Olav Grønbech Hope, Norges Handikapforbund/SAFO 
Stine Bjerklund Dybvig, Cerebral parese-foreningen/FFO 
Pål Kjeldsen, Kreftforeningen  
Mari Ourom, Rådgivning om spiseforstyrrelse/FFO 
Susan Smerkerud, Parkinssonforbundet/FFO 
Marius Korsell, Landsforeningen for slagrammede/SAFO 
Anne Giertsen, Foreningen for hjertesyke barn/FFO 
Brita Rønbeck Bølgen, Mental Helse Ungdom 

 
Representasjon fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus 
Leder av avdeling samhandling, Kari Skredsvig, har vært fast møtende representant fra ledelsen. 
Administrerende direktør, Bjørn Erikstein, har møtt for dialog i direktørens time. Videre har en 
rekke representanter fra ledelsen møtt brukerutvalget i forbindelse med ulike saker. 

 
Brukerutvalgets kontakt med styret 
Leder og nestleder har deltatt som observatører med talerett på styremøter. Brukerutvalget har 
hatt et felles møte med styret 25. oktober 2018, for å orientere om sin virksomhet og for dialog 
(styresak 70/2018). Brukerutvalget presenterte følgende temaer: Ny pasientrolle og 
forventninger til fremtidens OUS, overgang barn-ungdom-voksen, helhetlig syn på psykisk og 
fysisk helse, respekt for pasientens tid og manglende kompetanse i mottaksapparatet ved 
overføring til andre sykehus, samt en film laget i samarbeid mellom OUS HF og fire bydeler om 
utfordringer i det helhetlige pasientforløpet.  

 
Brukerutvalgets kontakt med de klinikkvise brukerrådene 
Brukerutvalget inviterte brukerrådene til dialogmøte høsten 2018. Tema for dialogmøtet skulle 
være hvordan jobbe sammen for å styrke brukerstemmen på OUS. Møtet ble dessverre avlyst 
grunnet manglende påmeldinger. Samarbeid mellom brukerutvalget og brukerrådene har 
forbedringspotensial og må prioriteres i 2019. 
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Representasjon i klinikkvise brukerråd ved Oslo universitetssykehus  
 Barne- og ungdomsklinikken - Anne Giertsen 
 Hjerte-, lunge- og karklinikken - Twinkle Dawes 
 Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi – Kjell Silkoset 
 Klinikk for kirurgi, inflamasjonsmedisin og transplantasjon – Arne Olav Hope 
 Klinikk psykisk helse og avhengighet – Brita Bølgen 
 Kreftklinikken - Tove Nakken 
 Kvinneklinikken – Twinkle Dawes 
 Medisinsk klinikk - Solveig Rostøl Bakken 
 Ortopedisk klinikk - Stine B Dybvig 
 Nevroklinikken – Pål Kjeldsen 

 
Deltakelse i prosjekter, råd og utvalg  
 Biobank- og registerutvalget (BBRU) - Tove Nakken 
 Brukerutvalget Aker helsearena - Arne Olav Hope 
 Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter, HSØ RHF – Tove Nakken 
 Driftsstyret for kreftområdet - Tove Nakken 
 Ernæringsrådet - Mari Ourom 
 Forbedring av driften 2017-2020, Styringsgruppe - Tove Nakken 
 Forløpskoordinator kreft, arbeidsgruppe – Tove Nakken 
 Forskningsoppsummering - effekter av LMS Barn/unge - Stine B Dybvig 
 Forum for pasient- og pårørendeopplæring - Mari Ourom 
 Hendelsesanalyseutvalg - Tove Nakken 
 Konseptfase Aker/Gaustad fokusgrupper – Anne Giertsen, Kjell Silkoset, Kim Fangen, Solveig 

R. Bakken, Twinkle Dawes 
 Konseptfase Aker/Gaustad Samhandlingsgruppe – Tove Nakken  
 Læringsnettverket Gode Pasientforløp – Solveig Rostøl Bakken 
 Minimetodeutvalget - Tove Nakken 
 Nasjonal Kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring - Tove Nakken 
 Norsman – Tove Nakken  
 Pasientsikkerhet- og kvalitetsutvalget, Prehospital klinikk – Marius Korsell 
 PROMiNET – Kim Fangen 
 Prosjekt: Vel hjem – Kjell Silkoset/Solveig Rostøl Bakken 
 Regionalt forskningsutvalg - Tove Nakken 
 Regionalt kapasitetsutvalg intensivmedisin - Kjell Silkoset 
 Råd for barn som pårørende – Mari Ourom 
 Samarbeidsutvalget i Hovedstadsområdet - Brita Bølgen 
 Sentralt kvalitetsutvalg - Tove Nakken/ Kim Fangen 
 Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning – Solveig 
 Smerteklinikken, brukerpanel - Kjell Silkoset 
 Styringsgruppe kreftbiobank - Tove Nakken 
 Styringsgruppe Nye sykehusbygg – Tove Nakken 
 Ungdomsrådet - Stine B Dybvig 

 
Representasjon og foredrag på konferanser/seminarer/arrangementer  
 N3-ledersamling OUS – Tove Nakken og Kim Fangen 
 Nasjonalt topplederprogram - Tove Nakken (foreleser) 
 Halvårlige samlinger for ledere og nestledere av brukerutvalg i Helse Sør-Øst - Tove Nakken 

og Kim Fangen 
 NORSMAN – forskning på eldre og kreft – Tove Nakken (innlegg) 
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 Ledersamling i Helse Sør-Øst RHF – Twinkle Dawes (Innlegg) 
 Digitalisering av vedlegg-brev – Susan Smerkerud (Innlegg) 
 Pasientsikkerhetsseminaret – Tove Nakken (innlegg) og Solveig Rostøl Bakken 
 Fagdag for pasient og pårørendeopplæring – Solveig Rostøl Bakken 
 Workshop Strategi OUS 2019-2023 – Tove Nakken 
 Fontan-seminar – forskningsprosjektet om ungdom med medfødt hjertefeil med Fontan-

operasjon – Anne Giertsen 
 Stormøte for Samarbeidsutvalget – Solveig Rostøl Bakken (innlegg) 

 
Høringsuttalelser og innspill 
 Innspill til nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling, lokal sikkerhetsavdeling og Regional 

seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme  
 Utviklingsplan 2035 Oslo universitetssykehus HF  
 Utviklingsplan 2035 Helse Sør-Øst RHF 
 Ny personvernforordning 
 NOU 2017:16 - På liv og død- palliasjon til alvorlig syke og døende 
 Fremtidens habiliterings- og rehabiliteringstjeneste i Oslo kommune 
 Alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i 

spesialisthelsetjenesten 
 Laboratorieveileder for genetiske analyser av fødte  
 Utdanningsstrategi for Oslo universitetssykehus HF 
 Høring om fremtidig sykehusstruktur i Oslo-regionen i Helse- og sosialkomiteen 
 Innlegg om fremtidens sykehusstruktur i Dagens medisin 
 
Viktige temaer for Brukerutvalget i året som har gått 
 Pasientforløp 

Å påvirke til helhetlige og gode pasientforløp fra hjem til hjem har vært Brukerutvalgets 
hovedmål også i 2018 og temaet er belyst og arbeidet med fra ulike vinkler gjennom hele 
året.  

 Regional konferanse om brukermedvirkning 
Oslo universitetssykehus HF arrangerte i samarbeid med Brukerutvalget en konferanse om 
brukermedvirkning med tema brukerinvolvering som forutsetning for god pasientsikkerhet. 
Konferansen var fulltegnet og i både planlegging, gjennomføring og deltagelse var det 
halvparten brukerrepresentanter og helsepersonell/ledere. 

 Medvirkning, kvalitet og pasientsikkerhet 
Kvalitet og pasientsikkerhet har også vært tema utover den regionale konferansen. Det 
grønne korset, brukerundersøkelsen, kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, 
«hva er viktig for deg», samvalg og personvernforordningen er eksempler på områder som 
har vært belyst og som brukerutvalget anser som viktige.   

 Utviklingsplan 2035 
Utvikling av pasientens helsetjeneste er viktig for brukerutvalget, som har engasjert seg i 
arbeidet med utviklingsplanene for både OUS HF og HSØ RHF. Brukerutvalget har uttrykt 
bekymring over blant annet nedbygging av sengeplasser, hvorvidt utviklingsplanen ivaretar 
OUS sitt samfunnsansvar og samhandlingsansvar, hvorvidt utviklingsplanen sees i 
sammenheng med utviklingen av nye bygg og at OUS som landets største sykehus i mye 
større grad bør være modige, innovative og fremtidsrettede.  

 Konseptfase Aker/Gaustad 
Brukerutvalget har hatt konseptfasen som fast sak på brukerutvalgsmøtene. Saken er belyst 
fra ulike vinkler. I tillegg har representanter fra brukerutvalget og brukerrådene i klinikk 
deltatt i fokusgrupper, samhandlingsgruppen og styringsgruppen. Leder av brukerutvalget 
holdt et innlegg på et høringsmøte i Helse- og sosialkomiteen og skrev på vegne av 
brukerutvalget et innlegg i Dagens medisin.  
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 Digitale pasienttjenester  
Prosjektet som skal se på elektroniske forløp for og med personer som lever med hiv, som 
brukerutvalget har fulgt tett helt fra idefasen, er nå igangsatt fra januar 2018.  
Brukerutvalget er også informert om prosjekt digitale innbyggertjenester, med særlig fokus 
på regler for innsyn. 

 Ulike tilbud ved Oslo universitetssykehus HF 
Flere ulike tilbud ved sykehuset har vært oppe i brukerutvalget fordi det er gode tilbud som 
må gjøres kjent, som for eksempel Vel Hjem – Brukersentrerte tjenester for den multisyke 
pasienten og Pasientbibliotekets tilbud. Men også fordi det er uttrykt en bekymring for 
tilbudet, som for eksempel tilbudet til alvorlige traumatiske hjerneskader, det palliative 
tilbudet ved sykehuset og fysisk aktivitet som en del av behandlingstilbudet.  

 «Direktørens time» 
Brukerutvalget opplever «Direktørens time» som svært nyttig og de har gode samtaler med 
administrerende direktør basert på både forhåndsinnsendte spørsmål, styremøtesaker og 
andre temaer som bringes til bords av enten brukerutvalgets medlemmer eller 
administrerende direktør. Skriftlige spørsmål er sendt inn om utskrivning fra 
barselavdelingene, fastlegeordningen, anbud på hivlegemidler og involvering av Oslo 
kommune i utviklingen av fremtidig sykehustilbud i Oslo. 

 
  


