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Saksnr Sakstittel/-innhold
Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoller
32/21
Saksnummer på innkallingen rettes opp.
33/21 Direktørens time
Status
o Grønn beredskapssituasjon i OUS
o Plan for sommeren
o Streiken
o Utviklingsplanarbeid
o Helsefellesskapet mellom Oslo kommune og OUS
o Nye OUS;
livsvitenskapsbygget
byggeprosessen
medvirkningsgrupper – spørreundersøkelse.
Styresak 068, vedtakspunkt 2 og 3
o Den pågående prosessen om oppgavedeling mellom sykehusene i Oslo er
knyttet til lokal sikkerhet (LSA), men er også knyttet til avklaring av
kapasitet når de tre nordlige bydelene i Oslo skal tilbakeføres.
o RSA: det planlegges en møterekke til høsten om egnet lokalisering for
PUA. Dette vil gjennomføres med bred representasjon fra fagmiljøet
sammen med brukerrepresentanter, tillitsvalgte og vernetjeneste.
Økonomisk langtidsplan (ØLP)
o Gevinstrealisering gjennom;
økt samhandling med kommunen
økt behandling hjemme mer dagbehandling og poliklinikk
økt digitalisering.
o Planlegges med fleksible, robuste løsninger som kan møte krav til
behandling av nye sykdomstilstander sykehuset ikke har senger til i dag.
o Midlene til det nyetablerte dagbehandlingstilbudet for spiseforstyrrelser
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Vedtak
Godkjent
Til
orientering

i BUPA vil fortsette - trolig ut 2022.
Status om herointilpasset behandling
Planlagt oppstart innen utgangen av 2021. Tilhold Ullevål.
Spørsmål fra brukerutvalget:
 Brukerutvalget ønsker svar på om storbylegevakten har fått midler til
skadeforebyggingsprosjektet. Dette vil undersøkes og tilbakemelding vil
bli gitt.
 Brukerutvalget melder om bekymring for støy på Aker. Det jobbes nå
med støyreduserende tiltak. Nye målinger skal gjøres etter at tiltak er
ferdigstilt.
Støy viser seg også utfordrende på RH underveis i byggeprosessen.
Rokadeprosjektet jobber med dette.
 Brukerutvalget etterspør om det planlegges anvendelse av droner i nytt
sykehus. Dette er tatt med i videre planlegging.
 Status uønskede hendelser/Pasientsikkerhet; Statistikken vider at det er
få alvorlige hendelser og at tallet har vært stabilt lavt over flere år. Feil
legemiddelhåndtering er gjentagende. Tiltak: lukket legemiddelsløyfe.
Farmasøyter ute i avdelingen er også foreslått. Økt bruk av
kvalitetsregistre er tenkt. Vil komme tilbake til dette senere.
34/21

Publisering av temameldinger og statistikk om uønskede
hendelser/risikoområder i sykehuset
Gjennomgang av presentasjon og diskusjon.

Til
orientering

35/21

Helsefellesskap og samhandling på vei mot Nye OUS
Gjennomgang av presentasjon og spørsmål.

Til
orientering

36/21

Drøfting
Innspill til temaer for høsten
AD, Nye OUS og pkt. om erfaringsutveksling/orienteringer er faste punkter i BUmøtene.
Andre ønsker til temaer er meldt inn og notert.
Digitale eller fysiske møter vil være styrende for tidsrammen og antall møter.

Utvidet AU-møte etter sommerferien for å utarbeide høstplanen.
37/21

Til
Erfaringsutveksling og orienteringssaker
orientering
Nye OUS:
o Viktig å påse at ens innspill kommer med i referatene.
o Ungdomsrådet har meldt inn bekymring om det planlegges innført for
mange digitale løsninger – om innføringen er basert på kunnskap og ikke
bare effektivitet og økonomi.
o Bekymring meldt inn om psykiatrien bygges ned for mye i
rokadeprosessen på Gaustad.
o Mye av tiden til brukerutvalget går med til arbeid med Nye OUS, men
også delaktige i annen aktivitet som foregår og utvikles.

o
38/21

Diverse orienteringer fra lokale brukerråd i klinikkene.

Eventuelt
Ingen saker meldt.
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