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Sigrun Skåland Brun 

 
Dato dok: 08.06.2021 

Referent: Trude Aamotsmo 

Tilstede: Sandra S. Nicolaysen, Ingrid Hodø, Hedda Marie Hoff, Stine B. Dybvig (BU), Nathaniel 

Scarborough, Felix Rustad, Trude Aamotsmo, Elisabeth Hinderaker 

Til sak 35/21: Julia Heuterkes, Helselogistikkprosjektet 
Forfall: Mette Braastad Brandal, Nikita A. Abbas, Hanne Eriksson 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Sak 34/21 Siden sist 

o Hvordan har vi det og hva er vi opptatt av?  

o Hva har dere vært med på siden sist? 

o Orienteringssaker?  

 

Det deles noen erfaringer i forbindelse med vaksinering.  

 

Ingrid deltok på Fagdag for ungdomsansvarlige 12. mai og syns den var spennende og bra. 

Hun har delt webinarlink med kollegaer og andre da tema er aktuelt utover annet enn 

sykehus. Spesielt informasjon og tilbud fra Trygg av natur og Friluftssykehuset. 

 

Ingrid deltok på utvikling av nettsiden på OUS rettet mot ungdom/unge voksne. Sandra ble 

forhindret. Arbeidet ledes av Råd for ungdomshelse. Det vil bli mer om psykisk helsevern 

på siden. Filmene som har ligget der til nå fungerer ikke grunnet bytte av plattform for ca. 2 

uker siden. Dette undersøkes, men uansett er det interesse for å lage noe nytt/nye filmer. 

Ingrid fikk meldt inn et ønske om et tydeligere fokus på «overganger». Forslag: En egen 

boks med blant annet retningslinjen og 10 råd fra ungdom inne i boksen mm. Dette ble tatt 

godt imot og tas med videre i arbeidet. 

 

Sandra skal delta på nytt møte i Nye OUS denne uken. Nå skal det handel om Standard 

rom/Generelle rom for poliklinikk/Fremtidens poliklinikk. 

 

Både Sandra og Stine opplever det tungvint å medvirke. Vanskelig å komme med de kloke 

tankene da oppdraget virker noe svevende. Referater fra møtene er ofte mangelfulle. Det 

diskuteres saker i denne fasen som egentlig hører hjemme i neste fase, men viktig å få med 

i referat og at det tas frem igjen på rett tidspunkt. Har troen på at møtet denne uken vil være 

mer konkret og da enklere å komme med innspill og spørsmål. 

 

NB! Det er noen møter de inviteres til som går utover medvirkningsmøtene de er med på. 

Disse møtene er på formiddagen. De har fått til svar at det er frivillig å delta =uten 

honorering? De opplever at dette rammer brukermedvirkningen. 

 

Sak 35/21 Helselogistikkprosjektet v/Julia Heuterkes (prosjektleder). Presentasjon vedlagt. 

Julia presenterer historien bak prosjektet og vi får høre om digitale løsninger/apper som er 



under utvikling. Julia ønsker innspill fra UR.  

 Hva er viktig for deg som pasient når du skal sjekke inn og betale via mobil eller 

kiosk/terminal istedenfor en skranke? 

 Vil du stole på at mottatt SMS fra OUS med lenke til ankomstregistrering virkelig 

er fra OUS?  

 Hva synes du om betaling via Vipps eller kort? 

 Vil du helst benytte kiosk/terminal eller mobil? 

 Er det noe du er skeptisk til ved innføring av selvinnsjekk og –betaling? 

 

UR har flere betimelige og viktige spørsmål til det Julia legger frem. Hun er veldig 

takknemlig for innspill og tar de med seg inn i det videre arbeidet. Hvem mottar sms om 

time – omsorgspersoner? Hva når pasienten ikke vil at forelder/omsorgsperson/barnevern 

skal vite. Kan også være et ønske fra noen under 16 år. 

Betaling via Vipps? Ladestasjoner til mobil? Tomt abonnement på slutten av en periode? 

Vil det være ansatte tilstede for å ta en i mot og hjelpe når det trengs? 

 

UR setter pris på å få medvirke i planleggingsfasen og formidler at veldig mye som er tenkt 

virker som bra løsninger. Julia ønskes velkommen tilbake. 

 

Sak 36/21 Planlegging av høstsemesteret   

o Møteplan høst 2021: 14. sep., 12. okt., 9. nov. og 7. des. Kl. 1630 - 1830 

o Digitale møter/fysiske møter? Digitale, men fysisk 7. des. Avslutning og julekos 

sammen. 

o Hvilke temaer er dere opptatt av?  

o Hvilke temaer ønsker dere? 

o Hvem kan vi invitere?  

 

Forslag: OUS hjemme, Friluftsykehuset, Nye OUS, Front team ungdom, Omvisning på en 

avdeling med ungdom/unge voksne 

 

Trude ber om at 25. nov. kl. 9 -1230 holdes åpen for en mulighet til å delta i panel 

diskusjon på fagdagen for ungdomsansvarlige.  Kommer tilbake til innhold og eksakt 

tidspunkt. 

 

Sandra ønsker at UR skal jobbe mer med sosiale medier – legge ut mer – kanskje skrive 

noe mer for publisering? Kan vi få flere følgere? Hva som skjer i høstsemesteret, foreløpig 

kom vi bare på Verdensdagen. Men vi vet mer kommer til å dukke opp etterhvert. 

  

Sak 37/21 Eventuelt 

Onsdag 9. juni = HVA ER VIKTIG FOR DEG DAGEN. Sandra publiserer på FB og Insta. 

 

Elisabeth minner om: Skjema for honorar. Send inn så får du penger til sommer og is 

 

GOD SOMMER 

 
 
 


