PROTOKOLL

Møtetema:

Brukerutvalgsmøte 19. juni 2017 kl 13.00-17.00

Til:
Kopi:

Brukerutvalget ved OUS
Kari Skredsvig, Anne Margrethe Svanes

Dato dok:
Dato møte:

19.6.2017
19.6.2017

Referent:
Tilstede:

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

Forfall:
Sak nr

Godkjenning av innkalling og agenda
33/2017

Vedtak
Innkalling og agenda er godkjent
Styremøtesaker
Gjennomgang av og samtale om styremøtesaker, i sær HSØ styrevedtak om nye
sykehusbygg.

34/2017

35/2017

Vedtak
Leder og nestleder representerer brukerutvalget i styremøtet 22.06.17
Orienteringssaker
- Konferanse om brukermedvirkning 2018
- Samhandlingsmidler
- Åpning av kreftrehabilitering på Aker
Vedtak
Tas til orientering

36/2017

Bekymring for synlighet og fokus på sårbare pasientgrupper som resultat av
omorganisering
Brukerutvalget har mottatt en henvendelse fra tidligere seksjon likeverdige
helsetjenester med bekymring for synlighet og fokus på sårbare pasientgrupper som
resultat av omorganisering av direktørens stab.
Sykehuset har bygget opp en kompetanse som er vidt etterspurt og arbeider godt med
fokus på ulike grupper hvor likeverd ikke er en selvfølge. Temaet bør, etter
brukerutvalgets mening, fortsatt ha et tydelig fokus og bidra til at begrepet "likeverdige
helsetjenester" omfatter alle pasientgrupper ved sykehuset. Brukerutvalget er svært
fornøyd med resultatet av arbeidet så langt og regner med at det vil fortsette i samme
spor.

Når det gjelder organisering av arbeidet, har Brukerutvalget ingen synspunkter.
Brukerutvalget ønsker å bli orientert om dette arbeidet med jevnlige mellomrom.
Vedtak
Brukerutvalget vil følge likeverdige helsetjenester på Oslo universitetssykehus HF ved
å etterspørre status for fagfeltet med jevnlige mellomrom.

37/2017

Konferanser, råd og prosjekter
Oversikt over representasjon i ulike råd/prosjekt/utvalg og forberedelse til overføring
av oppgaver til nytt brukerutvalg.
Vedtak
Innspill til oversikten sendes på epost til koordinator.
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
Gjennomgang av pasient- og brukerombudets årsrapport 2016 ved Hanne Hagen,
Teamleder spesialisthelsetjenesten

38/2017

39/2017

Vedtak
Tas til orientering
Tema: Usikker genetisk informasjon
Innlegg om usikker genetisk informasjon ved leder for avdeling for medisinsk genetikk,
Dag Undlien og direktør i bioteknologirådet, Ole Johan Borge. Argumenter for og mot
formidling av den usikre genetiske informasjonen ved Kathrine Bjørgo og Lovise
Mæhle, begge fra avdeling for medisinsk genetikk.
Representanter fra Helsedirektoratet og fagmiljøet var til stede under diskusjonen i
etterkant av innledningene.
Etter en god innføring i temaet diskuterte brukerutvalget holdninger til ”usikker
genetisk informasjon” og i utvalget var det overvekt av behov for informasjon selv om
den var usikker. Valget bør likevel være opp til den enkelte.

40/2017

Eventuelt
Ingen saker meldt

