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Saksnr Sakstittel/-innhold
Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoller
39/21

Vedtak

40/21 Direktørens time
Orienterer om;
o Status i sykehuset
o Gjennomgang av styremøtesaker
samt orientering på bakgrunn av følgende innsendte spørsmål fra
brukerutvalget;
o Rokadeprosjektet
o Status områdefordeling i Oslo sykehusområde med hovedvekt på
psykisk helse og avhengighet (PHA).

Til
orientering

Godkjent

Til
41/21 Nye OUS
orientering
o Orientering om storbylegevakten. Prosessen er i rute. Planlagt åpning
om 2 ½ år. Samarbeid og samhandling mellom sykehuset og Oslo
kommune er sentralt tema fremover.
o Programstyret om nytt sikkerhetspsykiatribygg har utfordringer om
samlokalisering med andre seksjoner i Klinikk PHA. En jobber med ulike
løsninger. Endelig beslutning ligger hos Helse Sør-Øst. Brukerutvalget vil
få en nærmere presentasjon i neste utvalgsmøte.
o Orientering om status i prosessen Aker og Rikshospitalet (RH). Arealene
for barn og ungdom i sykehuset er i aktiv planlegging nå.
o Orientering fra leder av arbeidsgruppen som skal jobbe med
innsigelsene fra Klinikk PHA til planene som er lagt på Aker.
Arbeidsgruppens oppdrag er å se på uteområdene (støy, støv, mm) i sin
helhet, samt at Klinikk PHA ser nærmere på sine muligheter til en mer
optimal tilpasning til de planene som er lagt. Gruppen skal levere
sluttrapport 1. november.
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42/21 Innkomne saker/brev
o Innkommet brev fra brukerrådet i BAR om bekymring for barn på
sykehus i Nye OUS. Brevet er sendt til administrerende direktør og
prosjektdirektør Nye OUS, med kopi til leder av brukerutvalget;

Vedtak

Vedtak
Brukerutvalget ønsker å støtte brukerrådet i BAR og oppfordrer ledelsen både
ved OUS og Nye OUS til å ta bekymringen til brukerrådet i BAR på alvor.
o

Orientering
Innkommet brev fra Stiftelsen ALS Norge med bekymring for at
Pasientreiser ikke er et godt nok transporttilbud for alvorlig syke
pasienter. Dette belyses gjennom noen spesifikke eksempler.
Brukerutvalget har undersøkt og er informert om at brevet er sendt
Pasientreiser nasjonalt og videresendt Helse Sør-Øst som har saken. Ved
å kontakte Pasientreiser i OUS informeres det om at Pasientreiser i OUS
mottar klager på enkeltsaker via sitt elektroniske klagesystem og
saksbehandler saker derifra.
Brukerutvalget tar brevet til orientering.

43/21 Erfaringsutveksling og orienteringssaker
Brukerutvalget er invitert inn i OUS sitt styremøte 1.oktober. med presentasjon
av aktuelle temaer. Møtet kan streames.
Gjensidige orienteringer om medvirkning i utvalg, råd, arbeidsgrupper og
prosjekter både i OUS og Nye OUS siden sist.

Til
orientering

44/21 Eventuelt
Fremtidige møter vil være mulig å delta i både digitalt og fysisk.
NESTE MØTE I BRUKERUTVALGET ER MANDAG 25.OKTOBER.
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