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Møtereferat 
 

Møtetema: Brukerutvalget ved OUS HF 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ RHF 

Dato dok: 29.04.2021 

Dato møte: 26.04.2021 

Referent: Elisabeth Hinderaker 

Tilstede: Erna Hogrenning, Anne Giertsen, Solveig Rostøl Bakken, Rune Berglien, Per Miljeteig, Kjell Silkoset, Pål 
Kjeldsen, Øivind Skotland, Stine Dybvig, Tonje Granmo, Shahram Ariafar, Lilli-Ann Stensdal  
Fra OUS: Bjørn Atle Bjørnbeth (22/21), Sølvi Andersen (22/21), Anja Lee (23/21), Kari Skredsvig, Sigrun 
Skåland Brun, Elisabeth Hinderaker 

Forfall: Lars Bestum, Laila Melioui  

Saksnr. Sakstittel/-innhold Vedtak 

21/21 Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoller Godkjent 
 
 
 

22/21 Direktørens time 
Status om den siste månedens gule beredskapssituasjon i OUS og OUS’ posisjon i 
helseregionen med sitt koordinerende intensivansvar. 
Status om vaksinasjonsprosessen av ansatte i sykehuset. 
Økt pågang i psykiatrien. Dette imøtekommes med etablering av økt 
dagbehandlingskapasitet. 
Tomtevalg besluttet til Nye RSA. Fortsatt ikke besluttet om fasene 1 og 2 skal gå 
parallelt. 
 
Spørsmål om: 

- Tilgjengeligheten til sykehuset for andre enn Covid-pasienter under 
pandemien, for å forvisse seg om at sykehuset har en plan for 
ivaretakelse av disse.  

- Fremdriften i bruk av videokonsultasjoner og digitale henvisningsbrev, 
for å få vite status for anvendelse. 

- Risikomomenter/hindringer som kan påvirke fremdriften i Nye OUS, for 
å undersøke hvor brukerutvalget eventuelt kan bidra til fremdrift. 

- Hvordan OUS vil svare ut sak fra Statsforvalteren om hvordan sykehuset 
ivaretar personvernet og pasientsikkerheten. Brukerutvalget vil få kopi 
av svardokumentet fra OUS. 

- Gjennomgang av aktuelle styresaker til styremøtet 30.april. 

 Til 
orientering 
 
 

23/21 Barnepalliasjon 
Brukerutvalget satte stor pris på å motta presentasjonen om det viktige arbeidet 
som er gjort og gjøres for barnepalliasjon. Brukerutvalget vil støtte at dette 
arbeidet videreføres. 
Noen sentrale utfordringer; 
Manglende bruk av koordinator og kontaktlege, 
Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, 
Manglende oppbygning av kompetanse i kommunen. 
Har ønske om brukerstyrte enheter (også meldt inn til Nye OUS). 

Til 
orientering 
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Ser frem til etableringen av et nasjonalt kompetansenettverk. Saken ligger nå 
hos Helsedirektoratet.   
Presentasjon legges ved protokollen. 

24/21 Erfaringsutveksling og orienteringssaker 
Erna: orienterer om åpen høring i regi av Helse- og sosialutvalget i Oslo 6.mai 
om konsekvensene ved å nedlegge Ullevål. Brukerutvalget v/leder er invitert til 
å holde et innlegg. Redegjør for innholdet i sitt innlegg i dagens møte. 
Rune: minner om Dagens Medisin sin kreftkonferanse 29.4. 
             Sender ut sin artikkel om dialyse når den er klar. 
Anne: orienterer om dato for neste referansegruppemøte i Nye OUS. 
Stine intervjuet om sin rolle som brukerrepresentant i medvirkningsgruppe, Nye 
OUS. Ligger ute på nettsiden.  
Kjell: informerer om årsmøtet gjennomført – vil sende ut årsrapporten. 

Til 
orientering 

25/21 Eventuelt 
Sak fra Dagsavisen denne uken om rokade på Gaustad sykehusområde v/Øivind. 

Det kan virke som om brukermedvirkning har vært fraværende i 
rokadeprosjektet på Gaustad sykehusområde. Det er kun fagpersoner på 
Gaustad som i oppslaget taler brukernes sak og som det refereres til.  
Øivind viser til at dette er et krevende og komplisert arbeid og kan forsikre om 
at alle som deltar i dette arbeidet er opptatt av at pasienter blir godt ivaretatt.   

Til 
orientering 

 
 
 
 
 
  


