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Møtereferat 
 

Møtetema: Brukerutvalg 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ RHF 

Dato dok: 26.4.2020 

Dato møte: 23.4.2020 

Referent: Stine Selfors 

Tilstede: Erna Hogrenning, Anne Giertsen, Solveig Rostøl Bakken, Pål Kjeldsen, Stine Dybvig, Tonje Granmo, Lars 
Bestum, Rune Berglien, Øivind Skotland, Per Miljeteig, Shahram Ariafar, Kjell Silkoset, 
Fra OUS: Just Ebbesen, Cecilie Børge-Aske, Margrethe Falk, Marie Hylen Klippenberg, Kari Skredsvig, Stine 
Selfors 

Forfall: Laila Melioui 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr. Sakstittel/-innhold Vedtak 

08/20 Godkjennelse av innkalling og agenda 
Innkalling og agenda godkjent 

Godkjent 
 

09/20 Nye OUS 
Presentasjoner av 

- Storbylegevakten v/ prosjektleder Marie Hylen Klippenberg (se 
vedlagt presentasjon) 

- Utredning av akuttfunksjoner og Fagfordeling RH og Aker v/ 
prosjektdirektør Just Ebbesen (se vedlagte prosjektbeskrivelser) 

o Klinikkene gjennomgår, kvalitetssikrer og oppdaterer nå 
sine utviklingsplaner fra 2017.  

o Pasientreisen i akuttforløp beskrives 
o Akuttutredningen skal være ferdig styrebehandler 15. 

august 2020. 
 
Brukerutvalgets innspill: 

- Universell utforming og nødvendige tilpasninger for alle grupper 
må tas med i planlegging fra starten av og tenkes på både i 
utforming av bygg og i hvordan pasientflyten legges opp. 
Teleslynger, visuelle og auditive hjelpemidler, døråpnere, 
rullestoltilrettelegging, også tilpassede utearealer, fra 
parkeringsplassen og inn. Også tilpassede møterom. 

- Samhandling med kommuner, andre sykehus og andre 
samarbeidspartnere er viktig og nødvendig for å få til gode 
pasientforløp. Samarbeidspartnere må involveres fra start i 
planleggingen. Men like viktig: Hvordan kan vi bygge nye bygg som 
tilrettelegger for god samhandling og gode pasientforløp? 

- Hvordan vil Nye OUS lære av erfaringene fra koronapandemien?  
o Som svar på dette spørsmålet fikk brukerutvalget et 

innblikk i ulike muligheter for smittevernstiltak som nye 

Til 
orientering 
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bygg gir. 
- Brukerutvalget oppfordrer til å prioritere formidling av detaljer 

om de nye byggene slik som de ble formidlet i dette møtet. Det er 
krevende å nå ut med god og tilstrekkelig informasjon, men 
brukerutvalget mener at det er verdt innsatsen da god informasjon 
gir trygghet.  

- Hvordan kan brukerutvalget bidra på best mulig måte? 
o Det vil bli et stort behov for brukermedvirkning i 

forprosjektet som starter til høsten. Nye OUS ønsker å sørge 
for at brukerrepresentantene får den 
bakgrunnsinformasjonen de har behov for for å kunne 
medvirke.  

o Prosjektet trenger pasienterfaringer – hva er viktig for 
pasienter og pårørende på et sykehus. 

10/20 Eventuelt 
 Det ble vedtatt at brukerutvalget frem til sommeren holder møter 

hver 14. dag, mandager, max 2 timer pr møte. Innkallinger sendes i 
outlook. 
 

 
 
Vedtatt 

 


