PROTOKOLL
Møtetema:

Brukerutvalgsmøte 27. mai 2019 kl 13.00-17.00

Til:
Kopi:

Brukerutvalget ved OUS HF
Styret ved OUS HF, Brukerutvalget HSØ RHF

Dato dok:
Dato møte:

31.5.2019
27.5.2019

Referent:
Tilstede:

Stine Arntzen Selfors
Tove Nakken, Anne Giertsen, Twinkle Dawes, Kjell Silkoset, Pål Kjeldsen, Solveig Rostøl
Bakken, Stine B. Dybvig, Marius Korsell, Arne Olav G. Hope og Mari Ourom
Fra OUS: May Cicile Voldhaug (sak 27/19), Kristin Hanche-Olsen (sak 12/19 ), Camilla Holt
Hasle (sak 13/19), Maja Garnaas Kielland (sak 13/19), Kari Skredsvig, Stine Arntzen Selfors
Susan Smerkerud, Brita Rønnebech Bølgen, Kim Fangen

Forfall:
Sak nr
26/19

27/19

28/19

29/19

30/19

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda er godkjent
Digital utsendelse av brev
May Cicilie Voldhaug presenterte status for arbeidet med å digitalisere
ventelistebrevene i Helse Sør-Øst. Presentasjon sendt ut.
Brukerutvalget ga mange innspill i møtet på både funksjonalitet, innhold, utseende og
på hvordan brukermedvirkning kan sikres i utarbeidelsen av dette. BU bistår gjerne i
det videre arbeidet.
Det internasjonale arbeidet ved Oslo universitetssykehus HF
Kristin Hanche-Olsen presenterte status for sykehusets internasjonale arbeid.
Presentasjon sendt ut. Brukerutvalget er imponert over god organisering og et
omfangsrikt utviklingsarbeid.
Likeverdige helsetjenester
Camilla Holt Hasle og Maja Garnaas Kielland ga en orientering om hvordan de jobber
med likeverdige helsetjenester på OUS. Presentasjon ble sendt ut.
Innspill fra brukerutvalget gitt i møtet.
Hva er viktig for deg?-dagen
OUS markerer Hva er viktig for deg-dagen 6. juni. Brukerutvalget inviteres til å bidra
med å stå på stand og dele ut «bare spør»-brosjyre.
Vedtak
De som kan stille, sender mail med tidspunkt til Stine.

31/19

Styremøtesaker
Styremøtet er utsatt til 5. juni.
Styremøtesakene må leses når de legges ut og innspill til styret må formidles til Tove
Nakken og Kim Fangen før styremøtets start.

32/19

Erfaringsutveksling og orienteringssaker
Erfaringsutveksling utgikk.
Plenumssamtale om ulike aspekter ved samhandling, med fokus på hva brukerutvalget
kan og bør engasjere seg i. Forslag om å invitere representanter fra kommunens
erfaringsskole til dialogmøtet til høsten. Mulig også brukerrådene på LDS og
Diakonhjemmet.
Ønske om mer kunnskap om samhandlingen med andre sykehus og andre kommuner i
Norge.
Vedtak
Det innkalles til utvidet dialogmøte høsten 2019, med tema samhandling. Samhandling
sikres også som et tema på modul 2 (opplæring av brukerrepresentanter)

33/19

Eventuelt
- Innspill om manglende og for dårlige HC-parkeringsplasser. Arne Olav sender
Stine et notat som videreformidles til Klinikkdirektør for OSS.

