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Protokoll Brukerutvalgsmøte
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Tilstede:

Brukerutvalget ved OUS HF
Styret ved OUS HF, Brukerutvalget HSØ RHF
11.12.2019
Stine Arntzen Selfors
Tove Nakken, Twinkle Dawes, Pål Kjeldsen, Stine B. Dybvig, Marius Korsell, Anne Giertsen, Kjell
Silkoset, Solveig Rostøl Bakken,
Fra OUS: Cecilie Børge-Ask og Inger Heiberg (sak 61/19), Stine Arntzen Selfors
Susan Smerkerud, Brita Rønnebech Bølgen, Mari Ourom, Arne Olav G. Hope, Kim Fangen,

Forfall:
Sak nr
56/19

57/19

58/19

59/19

60/19

61/19

62/19

63/19

Godkjenning av innkalling og agenda
Innkalling og agenda er godkjent
Oppnevning av brukerutvalg
 Brukerutvalg for perioden 1. januar 2020- 31. desember 2021 oppnevnes i styremøtet 18.
desember.
 Oversikt over nåværende utvalgs oppgaver er sendt ut til gjennomgang av hver enkelt.
Tilbakemeldinger på oppgaver som er avsluttet eller som mangler i listen sendes
koordinator snarest. Det vil bli en overlappingsperiode i januar og februar, før nytt
brukerutvalg overtar oppgavene.
 Møteplan for Brukerutvalget 2020 er godkjent
 Opplæring av nytt brukerutvalg, samt ungdomsråd og brukerrådene i klinikkene er 27.
januar 9.00-15.30. Overlappingsmøte for nytt og gammelt brukerutvalg er 24. februar kl
9.00-13.00/1530. Innspill til opplæringen ble gitt i møtet.
Årsrapport
Utkast til årsrapport ble gjennomgått. Jobbes videre med og godkjennes pr mail i januar.
Erfaringsutveksling og orienteringssaker
Gjennomgang av aktivitet siden sist møte, som i hovedsak har vært møter i brukerrådene i barne- og
ungdomsklinikken, nevroklinikken og kreftklinikken.
Direktørens time
Sak avlyst. Styremøtepapirene ikke klare enda.
Framtidens OUS – status Radiumhospitalet og om organisering av brukermedvirkning i
prosjektene
Stortinget har i budsjettet innvilget lån til nye sykehusbygg på Aker og Gaustad.
Det settes nå i gang et forforprosjekt fra januar – august 2020.
Inger Heiberg gjennomgikk status for nye bygg på Radiumhospitalet og Ila.
Cecilie Børge-Ask innledet om brukermedvirkning i Framtidens OUS. Organisering av dette er ikke
besluttet enda. Brukerutvalget vil involveres i prosessen.
Evaluering av brukerutvalget
Brukerutvalget har fylt ut evalueringsskjema, som gjennomgås og systematiseres av koordinator i
etterkant av møtet. Skjemaene testes ut på vegne av Brukerutvalget i HSØ RHS. Tilbakemeldinger på
skjemaene ble gitt i møtet og videreformidles til HSØ av koordinator.
Utfyllende evaluering ble gjort som en samtale i møtet. Innspill er notert og videreføres til neste
brukerutvalg.
Eventuelt
Ingen saker meldt

