
 

 
 

PROTOKOLL 
 

Møtetema: Brukerutvalgsmøte 23. september 2019 kl 13.00-17.00 

Til: Brukerutvalget ved OUS HF 
Kopi: Styret ved OUS HF, Brukerutvalget HSØ RHF 

Dato dok: 27.9.2019 
Dato møte: 23.9.2019 

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Tove Nakken, Twinkle Dawes, Pål Kjeldsen, Solveig Rostøl Bakken, Stine B. Dybvig, Marius 
Korsell  
Fra OUS: Morten Reymert (sak 43/19), Sølvi Andersen (sak 43/19), Anne-Karin Rustad Rudi 
(Sak 45/19), Kari Skredsvig, Stine Arntzen Selfors, 

Forfall: Susan Smerkerud, Brita Rønnebech Bølgen, Kim Fangen, Mari Ourom, Anne Giertsen, Arne 
Olav G. Hope, Kjell Silkoset 
 

Sak nr  

41/19 

Godkjenning av innkalling og agenda 
Innkalling og agenda er godkjent 
 
Protokolltilførsel til sak 36/19 i protokoll fra 11.6.2019: 
 
Under brukerutvalgets siste møte før ferien ble HSØ sitt forslag om å vedta Gaustad/Aker 
som utbyggingsalternativ, diskutert. Det ble enighet om at BU skulle følge dette lojalt 
ettersom vi hele tiden har fremholdt at vi ønsker et samlet sykehus, uavhengig av 
tomtevalg, og at vi ikke kan akseptere en utsettelse. Vi fikk støtte for dette av BU i HSØ. Det 
ble også framsatt forslag om at vi kanskje skulle skrive et innlegg om dette i dagspressen. 
Kim Fangen og Tove Nakken fikk fullmakt til å utarbeide et forslag til innlegg som så ble 
sendt til BU for innspill. Innlegget sto i Aftenposten 7.august.  
 

 
42/19 

Erfaringsutveksling og orienteringssaker 
 Brukerutvalget har fått flere reaksjoner på debattinnlegget i Aftenposten fra 7. 

august. Meningsutveksling og uenighet er forventet og helt nødvendig i denne 
saken. Noen reaksjoner er derimot som personangrep å regne. Disse er svart ut i 
Aftenposten 23. august. 

 11.-12. november arrangerer HSØ RHF en konferanse om opplæring i 
brukermedvirkning. Brukerutvalget inviteres med en representant. Digital 
opplæring i brukermedvirkning er nå lansert og vil bli publisert på OUS sine 
nettsider.  

 28. oktober holder Helse og omsorgsdepartementet en konferanse om Nasjonal 
helse og sykehusplan.  

 Invitasjoner til å melde kandidater til nytt brukerutvalg er sendt ut til 
brukerorganisasjonenes paraplyorganisasjoner. Frist for å melde kandidater er 25. 
oktober.  

 

43/19 

Direktørens time 
Administrerende direktør og direktør for stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling 
gjennomgikk styremøtesaker.  
Det var ikke sendt inn noen spørsmål i forkant. 
 
 



 

 

44/19 

Møteplan 
 Brukerutvalgets møte med styret er utsatt til 1. november. Tove Nakken, Kim 

Fangen og Solveig Rostøl Bakken vil holde innlegg om blant annet framtidens OUS, 
samhandling og digitale pasientforløp.  

 Utkast til møteplan 2020 er sendt ut. Innspill sendes koordinator. Godkjennes på 
neste møte 

 Gjennomgang av og innspill til saker til møtene høst-19.  
 Dialogmøte 25. november – invitasjon sendes ut denne uken. 
 Møtet i desember flyttes til onsdag 11. desember 

 

45/19 

Psykisk helsevern til personer med utviklingshemning/autisme 
Seksjonsleder Anne Karin Rustad Rudi fortalte om Regional seksjon psykiatri 
utviklingshemning/autisme (PUA). PUA får denne uken besøk av FNs spesialrapportør for 
funksjonshemmedes rettigheter, som er spesielt opptatt av psykiatri og utviklingshemning.  
 
Brukerutvalget inviterte Rudi til møtet for å få mer informasjon om et felt det er lite 
kunnskap om i Brukerutvalget. Det har vært flere henvendelser til brukerutvalget 
angående et manglende tilbud til denne pasientgruppen før fylte 16 år.  Rudi ser også på 
dette som en utfordring.  
 
Kari Skredsvig informerte om at dette også er et tema i samarbeidsutvalget i 
Hovedstadsområdet. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ønsker å følge dette videre og vil be OUS om vurdere det manglende 
tilbudet til ungdom med utviklingshemning/autisme og psykiske lidelser.   
 

46/19 

Framtidens OUS 
Prosjektdirektør Just Ebbesen redegjorde for status i arbeidet med framtidens OUS.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar informasjonen til orientering og er så langt fornøyd med hvordan det er 
lagt opp til brukermedvirkning i det videre arbeidet.   
 

47/19 
Eventuelt 
Ingen saker meldt 
 


