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Vedtak
Godkjent

05/20 Godkjennelse av innkalling og agenda
Innkalling og agenda godkjent
06/20 Direktørens time

Til
orientering

1. Presentasjon av administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth
2. Orientering angående koronasituasjonen og hva den har medført av
endringer for pasienter og ansatte ved OUS.
 Bekymring for at det er en reduksjon i henvisninger til
barnekreft, hjerneslag og barne- og ungdomspsykiatri.
 Erna Hogrenning har deltatt i en film som ønsker å formidle at
det er trygt å dra på sykehuset. Dette er et viktig budskap å
formidle i disse dager.
 Noen pasientorganisasjoner melder om at pasienter og
pårørende opplever uklare beskjeder og usikkerhet om når
man kan starte behandling/få timer på sykehuset igjen.
Brukerutvalget ber om at sykehuset prioriterer å gi alle
pasienter tydelige og ærlige beskjeder. Det er utrolig hva
pasienter tåler, bare informasjonen er god!
 Noen pasientorganisasjoner har opplevd et veldig godt
samarbeid med sykehuset i disse ukene, som har resultert i
godt informasjonsarbeid ut til pasientene.
3. Status OUS og veien fremover.
 Venter på styringssignaler og endrede resultatkrav. Bortfall av
inntekter og merutgifter knyttet til Covid-19 har gitt et stort
underskudd.
 Normal aktivitet skal økes, samtidig som beredskapen
beholdes.
 Hvordan lærer vi av denne situasjonen? Også med tanke på nye
bygg.
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Bruken av IKT-løsninger har hatt et oppsving grunnet korona,
både i pasientbehandling og administrativt. Dette må bygges
videre på.
4. Gjennomgang av styremøtesaker
 Resultatgjennomgang – betydelig underskudd
 Koronasituasjonen
 HMS årsrapport
 Orientering om lederlønninger
 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring - etterlevelse
 Ingen særskilte orienteringssaker
5. Samarbeid mellom adm.dir og brukerutvalget.
 AD ønsker en diskusjon med brukerutvalget ang
personvernlovgivningen.
07/20 Orienteringer, aktuelle saker, spørsmål etc.
 Brukerutvalget besluttet å avholde hyppigere og kortere
videokonferanser i tiden fremover.
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