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Møtereferat 
 

Møtetema: Brukerutvalget ved OUS HF 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ RHF 

Dato dok: 25.11.2020 

Dato møte: 23.11.2020 

Referent: Stine Selfors 

Tilstede: Erna Hogrenning, Anne Giertsen, Solveig Rostøl Bakken, Stine Dybvig, Tonje Granmo,  Rune Berglien, 
Shahram Ariafar, Laila Melioui, Per Miljeteig, Kjell Silkoset, Pål Kjeldsen, Øivind Skotland, Lars Bestum 
Fra OUS: Hilde Myhren (56/20), Astrid Laukeland (56/20), Bjørn Atle Bjørnbeth (58/20) , Vibeke Eggen Berg 
(59/20), Stine A. Selfors 

Forfall:  

Saksnr. Sakstittel/-innhold Vedtak 

55/20 Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoller 
Innkalling og agenda godkjent 
Protokoll fra 9.11.20 er godkjent 
 

Godkjent 
 
 
 

56/20 En orientering om prosjektporteføljen «Forbedring av driften i OUS» 
v/ direktør Hilde Myhren og spesialrådgiver Astrid Laukeland, Stab medisin og 
helsefag 
 
Orientering om prosjektporteføljens bakgrunn og organisering.  
På hvilke måter og i hvilke tiltak skal vi sikre brukermedvirkning inn i 
porteføljen?  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ønsker tydeligere brukermedvirkning i prosjektene i 
”Forbedring av driften i OUS” og ønsker videre dialog om hvordan dette skal 
organiseres 

Vedtak 
 
 

57/20 Nye OUS – leserinnlegg 
v/leder av BU, Erna Hogrenning 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget skal være en tydelig stemme for pasienter og pårørende og 
ønsker å gi en uttalelse angående Nye OUS i form av et leserinnlegg. 
Brukerutvalget ønsker å formidle at det er viktig at prosessen for nye sykehus 
ikke unødig forsinkes. Pasientene kan ikke vente lenger. Brukerutvalget vil også 
formidle at de opplever at det er god og reell brukermedvirkning i alle deler av 
prosessen og at BU gjør sitt ytterste for å påvirke til gode sykehus for 
pasientene. 
Utkast til leserinnlegg redigeres og godkjennes pr. mail i etterkant av møtet.  
 

Vedtak 
 
 

58/20 Direktørens time 
v/ Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth 
 

 Orientering om status for Nye OUS 

Til 
orientering 
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 Orientering om Livsvitenskapsbygget til Universitetet i Oslo 
 OUS ber brukerutvalget oppnevne en brukerrepresentant til 

Prosjektstyret for Nye Rikshospitalet og Nye Aker og en representant til 
Prosjektstyret for Nye Radiumhospitalet. 

 AD ønsker å takke for brukerutvalgets respons på temaet om 
personvern. 

 

59/20 Høring - viktige endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven 
vedr. oppslag i journal, kunstig intelligens og variantregister 
v/ juridisk rådgiver Vibeke Eggen Berg, Juridisk avdeling 
 
Gjennomgang av endringsforslagene som ligger til høring.  
 
Vedtak 
Brukerutvalget utarbeider et høringsinnspill. Arbeidet gjøres pr mail og sendes 
inn før frist 8. desember 
 

Vedtak 

60/20 Eventuelt 
 Brukerutvalget ønsker å få samme informasjon som tillitsvalgte og 

verneombud får om de to prosjektporteføljene Nye OUS og Forbedring 
av driften i OUS. Brukerutvalget ber om dialogmøter tilsvarende det 
tillitsvalgt/vernetjenesten har.  

 Erna Hogrenning oppnevnes til representant i Prosjektstyret for Nye 
Rikshospitalet og Nye Aker. 

 Tove Nakken oppnevnes til representant i Prosjektstyret for Nye 
Radiumhospitalet. 

 Brukerutvalget ønsker å tydeliggjøre vedtak i protokollene, der hvor det 
er nødvendig. 

Til 
oppfølging 

 


