
 

 
 

PROTOKOLL 
 
 
 

Møtetema: Brukerutvalgsmøte 12. februar 2018 kl 13.00-17.00 

Til: Brukerutvalget ved OUS 
Kopi: Kari Skredsvig, Styret 

Dato dok: 15.02.2018 
Dato møte: 12.02.2018 

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Tove Nakken, Solveig Rostøl Bakken, Marius Korsell, Anne Giertsen, Susan Smerkerud, Pål 
Kjeldsen, Arne Olav G. Hope, Kim Fangen Fra OUS: Bjørn Erikstein (13-14), Stine A. Selfors 

Forfall: Kjell Silkoset, Twinkle Dawes, Stine B. Dybvig, Mari Ourom, Brita Rønnebech Bølgen, Kari 
Skredsvig 
 
 

Sak nr  

01/2018 

Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak 
Innkalling og agenda er godkjent 
 

 
02/2018 

Direktørens time 
Temaer som ble diskutert: 

 Status pasienttransport 
 Orientering fra Brukerutvalget på styret – BU kan sende inn korte orienteringer 

som tas med i AD’s orienteringer 
 Variasjon i oppfølging av pasienter etter behandling 
 Synkronisering av oppnevning av brukerutvalg og brukerråd – ledermøtesak 
 Utviklingsplan 2035 - høring 
 Brukermedvirkning i Konseptfasene Aker og Gaustad 
 Dataangrepet 

 
Vedtak 
Tas til orientering 
 

03/2018 

Styresaker 
Kort gjennomgang av styresakene.  
BU orienterte AD om at det ikke kommer noen brukerrepresentanter på styremøtet i 
mars.  
 
Vedtak 
Leder og nestleder representerer brukerutvalget på møtet 16. februar. 
 

04/2018 

Ventetidsoppdraget 
Prosjektleder for Ventetidsoppdraget, Cato Gjørven fra Helsedirektoratet orienterte om 
prosjektet. Brukerutvalget ga sine innspill.  
 



 

 
 

Vedtak 
Innspillene ble notert ned av representantene fra Helsedirektoratet og tas med i deres 
videre arbeid. 
 

05/2018 

Digitale innbyggertjenester 
Sissel Jor fra Stab IKT ga en orientering om arbeidet som pågår i Helse Sør-Øst med 
digitale innbyggertjenester, med særlig fokus på regional standard for innsyn. 
 
Vedtak 
Brukerutvalget følger dette arbeidet videre og bidrar på forespørsel i den funksjonelle 
risikoanalysen. 
 

06/2018 

Brukerutvalgets handlingsplan for 2018 
Gjennomgang av utkast til handlingsplan. 
 
Vedtak 
Brukerutvalget sender sine innspill til handlingsplanen innen 26. februar. 
Handlingsplanen vedtas på neste møte – 19. mars 
 

07/2018 

Invitasjoner til representasjon 
 Konseptfasene for Aker og Gaustad: Brukerutvalget får utsendt oversikt over 

mulige grupper å sitte i og sender inn sine ønsker for deltagelse. Det er også 
ønskelig å rekruttert representanter i klinikkrådene. Det må gjøres en avklaring 
om honorarbudsjett.  

 Regional konferanse om Brukermedvirkning – Hele brukerutvalget er invitert. 
Påmeldingsfrist 22. februar 

 Referansegruppe for arbeidet med Rutine for samarbeid knyttet til 
legemiddeladministrering gjennom Multidose i Hovedstadsområdet.- Interesse 
meldes til koordinator.  
 

08/2018 

Orienteringssaker 
 Brukerutvalgets innspill til nytt bygg for regional sikkerhetsavdeling, lokal 

sikkerhetsavdeling og Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme 
 

09/2018 

Erfaringsutveksling 
Gjennomgang av brukerutvalgets representasjon i råd, utvalg og prosjekt den siste 
perioden. 
 
Vedtak 
Tas til orientering 
 

10/2018 
Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 


