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Saksnr
Sakstittel/-innhold
.
26/21 Nevroklinikken (NEV) – status og aktuelle saker
Presentasjon av klinikken inkludert organisering og funksjon av klinikkens
brukerråd og brukermedvirkning. (Presentasjon i eget vedlegg).
Spørsmål og innspill:
o Skifte av tjenester i overføring ungdom – voksne?
Koordinator/kontaktlege skiftes i overgang grunnet spesialkompetanse
innenfor fagfeltet nødvendig. Er bevisste på sårbarheten i denne
overgangen.
o Uheldig at Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) ikke vil bli prioritert før
fase 2 i Nye OUS, til tross for dårlige bygg og perifer geografisk
plassering.
o Melder om god bruk av videokonsultasjoner.
27/21

Vedtak
Til
orientering

Til
Om planlegging av del 2 av undersøkelse
orientering
Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige tjenester skrev en
rapport i samarbeid med A-hus høsten 2020. Denne handlet i særlig grad om
sårbare pasienter under Covid-19. Brukerutvalget fikk tilsendt den ferdigstilte
rapporten og kommenterte på den. Det kom raskt et ønske fra flere hold om å
følge dette arbeidet opp videre. I den sammenheng planlegges det derfor en del
2 av rapporten, med nye intervjuer i løpet av høsten 2021. En ser for seg å
henvende seg til enkelte nye avdelinger med de samme spørsmålene, men
ingenting er avgjort og det ønskes at brukerutvalget er involvert i planleggingen.
Presentasjon av planen gis i dagens møte og brukerutvalget gis anledning til å
stille spørsmål og komme med innspill. (Presentasjon i eget vedlegg).
Spørsmål og innspill:
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Støtter at det foretas en del 2 av undersøkelsen begrunnet med at dette
er interessant og nyttig.
Kan være hensiktsmessig å spisse del 2 ved å plukke ut enkelte områder
som har utpekt seg.
Kan det skilles på ansatte og særlig sårbare grupper pasienter?
Hva med å oppsøke samme utvalget og få mer innsikt i hva som har
skjedd videre?
Er det positive erfaringer en kan ta med videre? Forbedringspunkter?
Særskilte grupper er en sammensatt gruppe – kan disse skilles på og
deretter gå grundigere inn på noen av de?
Kan det være flere grupper som en bør ta med/flere sårbare grupper?
Ta med de som ikke kunne stille opp den gang?
Oppfølging av pasienter som under pandemien mistet behandlinger,
avtaler eller måtte melde avbud. Har sykehuset rutiner beskrevet for
slike situasjoner? Følges dette godt nok opp? Dette gjelder spesielt innen
PHA men også innen andre områder.
Barn bør inkluderes i undersøkelsen, ref. saker om endringer fra
fødeavdelinger og nyfødtintensivavdelinger under pandemien.
Hvordan har det vært for tilreisende pasienter og pårørende på
Rikshospitalet under pandemien - har de blitt godt nok ivaretatt?
Konsekvenser for enkelte sårbare grupper ved bruk av munnbind.

28/21

Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoller
Ønsker mer forklaring til hver sak i fremtidige innkallinger.
Ønsker at det settes inn stillinger/titler til gjester i møtene.

29/21

Til
Nye OUS
Temaet samhandling i Nye OUS var tiltenkt neste møte i brukerutvalget, men ble orientering
tatt opp lengre enn planlagt i dagens møte. Tiden strakk derfor ikke til for
presentasjonene av Nye RH og Nye Aker.
Nye OUS påpeker viktigheten av å plassere ansvaret for samhandling der det
hører hjemme, men at bygging av nytt sykehus på et vis berøres av kvaliteten på
samhandling. Areal justeres/tilpasses blant annet etter demografi, sammen med
antatt behov for helsehjelp. Samtidig så er en fullt klar over at god samhandling
omkring pasientforløp kan forebygge innleggelse og/eller forkorte liggetiden i
sykehus. Sykehusets fremtidige størrelse og bygg er derfor på et vis avhengig av
god samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og bydel/kommune.
Brukerutvalget ønsker en ny bolk med tema samhandling i Nye OUS – om
samhandling (på strategisk nivå) har en plass i planleggingen av tjenester i nytt
sykehus - i neste møte 21.6.
Utvalgets arbeidsutvalg ser på saken igjen og går i dialog med Nye OUS
v/rådgiver for å planlegge temaet for neste møte.

30/21

Rokadeprosjektet
Prosjektet beskriver krevende prosesser for å være i rute med bygging av Nye
OUS. Påvirkes av de politiske prosessene, men jobber likevel kontinuerlig med å
være godt forberedt for hvert trinn i den fremtidige flytte- og byggeprosessen.
På den måten kan alt være klart når spaden skal settes i jorden.
Forsinkelser er ikke ønskelig fra Helse Sør Øst sin side.
Flere av brukerutvalgets medlemmer er aktive i rokadeprosjektet.
(Presentasjon i eget vedlegg).

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse
Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner.

Godkjent

Org.nr.: NO 993 467 049 MVA
www.oslo-universitetssykehus.no

31/21

Eventuelt
o Erna viser til invitasjon om digital konferanse 9. og 10 juni; «sammen om
forbedring» i regi av Helse Sør Øst. Hver og en velger om en ønsker å
delta. Konferansen kan ses når som helst i løpet av de neste 6 måneden
via en tildelt lenke ved påmelding. Det gis ikke honorar for deltakelse.
o Rune foreslår at brukerutvalget kan vurdere skrive en artikkel om
persontilpasset medisin.
o Tonje avklarer sitt og meddeltakers ansvar som
brukerrepresentanter/deltakelse i prosjektgruppe nytt RSA og PUA.
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