
 

 
 

PROTOKOLL 
 
 
 

Møtetema: Brukerutvalgsmøte 13. februar 2017  

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

Dato dok: 16.2.2017 
Dato møte: 13.2.2017 

Referent: Stine Arntzen Selfors 

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

Forfall: 
 
 

Kristin Borg 

Sak nr  

1/2017 

Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak 
Innkalling og agenda er godkjent 
 

 
2/2017 

Strategi for likeverdige helsetjenester 
Hege Linnestad presenterte utkast til strategi for likeverdige helsetjenester og 
Brukerutvalget ga sine innspill til denne strategien 
 
Vedtak 
Innspillene referatføres og sendes til Avdeling likeverdige helsetjenester. 
 

3/2017 

Orienteringssaker 
- Møte i koordinerende enhet om blant annet e-plan for habilitering 
- Fagdag om ungdomshelse 24. april (Møte i brukerutvalget samme dag) 
- Barneombudet har send OUS et brev med bekymring for ivaretakelsen av barn 

og unge på OUS  
- Utkast til oppdragsdokument foreligger. Settes opp som sak på neste møte. 
- Kurs i brukermedvirkning i forskning 9. mars 

 

4/2017 
Fagprosedyrer og pasientinformasjon 
Denne saken utgikk. 
 

5/2017 

Pasientforløp 
Karin Borgen ga en gjennomgang av hva et pasientforløp er, hvordan det utarbeides og 
status for arbeidet på Oslo universitetssykehus. 
 
Vedtak 
Å påvirke til helhetlige og gode pasientforløp fra hjem til hjem er Brukerutvalgets 
hovedmål for 2017 og dette temaet vil følges videre opp i løpet av året.   



 

 

6/2017 

Regional konferanse om brukermedvirkning 
Oslo universitetssykehus HF har i samarbeid med Brukerutvalget fått i oppdrag fra 
Helse Sør-Øst RHF å planlegge, gjennomføre og evaluere en felles konferanse for 
brukerutvalg og fagpersoner vinteren 2018. Oslo universitetssykehus HF har påtatt seg 
å være hovedarrangør og lede programkomitéen for denne konferansen.  
 
Vedtak 
Brukerutvalget stiller seg bak dette arrangementet. Tove Nakken og Kim Fangen blir 
brukerutvalgets representanter i programkomiteen.  
 

7/2017 

Råd/utvalg/konferanser 
Gjennomgang av aktivitet siden forrige møte. 
 
Vedtak 
2 nye oppdrag; 

- Regionalt Kapasitetsutvalg Intensivmedisin (RKI) – Kjell Silkoset 
- Intervju/innlegg om organdonasjon på Ekspertbloggen – Tove Nakken 

 

8/2017 

Handlingsplan for 2017 
 
Vedtak 
Utkast til Brukerutvalgets handlingsplan for 2017 sendes på høring til utvalgets 
medlemmer. 
 

9/2017 

Styremøtesaker 
Ingen gjennomgang av sakene denne gangen. 
 
Vedtak 
Leder og nestleder av brukerutvalget stiller på styremøtet 
 

10/2017 

Eventuelt 
- Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes praksis for utskrivning av 

somatiske pasienter. OUS HF har sendt skriftlig materiale og riksrevisjonen vil 
nå komme på en intervjurunde.  

- Brukerutvalgets budsjett for 2017 har fått en liten økning på tross av store 
innsparinger på resten av sykehuset. Brukerutvalgets aktivitet øker mer og BU 
bør derfor være bevist på nytteverdien av de aktivitetene de engasjerer seg i. 

- Brukerutvalget ønsker skriftlige svar når de sender skriftlige spørsmål til 
sykehuset.  
 


