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Møtereferat 
 

Møtetema: Brukerutvalget ved OUS HF 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ RHF 

Dato dok: 18.12.2021 

Dato møte: 15.02.2021 

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,  
Fra OUS: Ruth Aga (02/21,) Bjørn Atle Bjørnbeth (03/21), Sølvi Andersen (03/21), Kari Skredsvig, Stine A. 
Selfors 

Forfall: Lars Bestum, Øivind Skotland 

Saksnr. Sakstittel/-innhold Vedtak 

01/21 Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoller 
 

Godkjent 

Godkjent 
 
 
 

02/21 Osteoporose-oppfølgingen på OUS 
Overlege Ruth Aga ved Skadelegevakten presenterte status for fall- og 
bruddforebygging ved OUS og oppfordret brukerutvalget til å peke på 
overfor ledelsen av OUS at forebygging av fall og brudd må være en del av 
sykehusets kjerneaktivitet for befolkningen, 
 
Vedtak 
Brukerutvalget ønsker å oppfordre ledelsen ved OUS til å inkludere 
forebygging av fall og brudd som en del av sykehusets kjerneaktivitet for 
befolkningen.  
Alvorlige bruddskader er hyppig, alvorlig og dyrt. Forebygging svært 
enkelt og ganske billig! 
 

 
Dette innebærer 

 en satsning på bedre digital og organisatorisk samhandling med 
primærhelsetjenesten. Gode forebyggende tiltak i samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og bydelene er avgjørende.  Tiltak for 
forebygging av fall og brudd må være med i planene på lik linje som 
forebygging av andre sykdommer. 

 en prioritering av fall- og bruddforebyggende aktivitet i sykehusets 
budsjetter slik at det kan settes av tilstrekkelig personale, utstyr og 
rom. Dagens kapasitet er ikke nok til å møte fremtiden med stadig 
økning av eldre. Dagens utstyr er gammelt og til dels utfordrende å 

Vedtak 
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betjene. Fall- og bruddforebygging må legges inn i romplaner og 
organisering av Storbylegevakten. 

03/21 Direktørens time 
 Ny sikkerhetspsykiatri har nå besluttet bygget på Ila Sør. Tomten ble 

tildelt via statlig regulering.  
 Status drift og pandemisituasjon på OUS 
 Spørsmål ang:  

o Rus- og avhengighetsbehandling – koronarelaterte utskrivninger 
o Barne- og ungdomspsykiatri, spiseforstyrrelser 
o Styremøtesak 08/21 om Trygg utskrivning 
o Status for andel videokonsultasjoner  

  

Til 
orientering 
 

04/21 Orienteringssaker og erfaringsutveksling 
 Informasjon om henvendelse fra FFO Oslo ang Nye OUS 
 Møteplan 2021 
 Koordinator for Brukerutvalget har 2 års permisjon fra 01.03.21. Elisabeth 

Hinderaker trer inn i stillingen fra 01.04.21. 
 Oppnevninger: 

o Fagråd for nasjonalt kvalitetsregister for HIV – Per Miljeteig 
o Ny Sikkerhetspsykiatri - Programstyret – Shahram Ariafar 
o Livsvitenskapsbygget – Programstyret – Rune Berglien 
o Prosjekt Helselogistikk – Rune Berglien, Pål Kjeldsen, Erna 

Hogrenning 
 Regionalt brukerutvalg deltar i en arbeidsgruppe som ser på 

samvalgsverktøy. Tar imot innspill til hvilke diagnoser det trengs at det 
lages et samvalgsverktøy for.  

 

Til 
orientering 

05/21 Eventuelt 
Ingen saker meldt 

 

 

 


