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Møtereferat 
 

Møtetema: Brukerutvalget ved OUS HF 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ 
RHF 

Dato dok: 29.10.2021 

Dato møt: 
møtemøte
: 

25.10.2021 

Referent: Elisabeth Hinderaker 

Tilstede: Erna Hogrenning, Anne Giertsen, Solveig Rostøl Bakken, Rune Berglien, Kjell Silkoset, Pål 
Kjeldsen, Øivind Skotland, Tonje Granmo, Per Miljeteig 
Fra OUS: Sigrun Skåland Brun, Elisabeth Hinderaker   

Forfall: Stine Dybvig, Sharam Ariafar, Laila Melioui  
 
Sak 46/21:Sølvi Andersen(direktør) 
Sak 47/21:Nye OUS Just Ebbesen (prosjektdirektør), Cecilie Børge-Ask (prosjektleder 
brukermedvirkning) 
Sak 48/21: Lilli-Ann Stensdal (nestleder regionalt brukerutvalg, HSØ)  
 

Saksnr Sakstittel/-innhold Vedtak 

45/21 
Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoll 
 

Godkjent  

46/21 Direktørens time 
Orienterer om;  

o Status OUS 
o Gjennomgang av styremøtesaker 

samt orientering på bakgrunn av følgende innsendte temaer fra brukerutvalget; 
o Kort presentasjon om høring delstrategi pasientsikkerhet og kvalitet 
o OUS Hjemme 
o Digital hjemmeoppfølging (DHO) 

 

 
Til 
orientering 

47/21 Nye OUS 
 Status om hvor Nye OUS er i prosessen per nå. (Presentasjon i eget vedlegg). 
Presentasjon, spørsmål og svar. 
Gjennomgang av status Legevakt, Radiumhospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri, 
Livsvitenskapsbygget, Aker og Rikshospitalet (RH). Planlagte 
ferdigstillelsesdatoer overholdes. Gode prosesser rundt de utfordringer som 
inntreffer underveis med mål om gode løsninger for helheten. 
Det vurderes økt medvirkning i noen av medvirkningsgruppene.  
Gamle Gaustad tematiseres, bl.a. om plan for vern og anvendelse. 
Det stilles spørsmål om pasienthotell er lagt inn i planene for nytt sykehus. Det 
skal være pasienthotell på RH og Radiumhospitalet. Men planlagt økning av 
hjemmesykehus vil redusere behov for pasienthotell noe.  
Spørsmål om Nye OUS blir et «miljøsykehus».  Svar på dette ligger hos HSØ.   
    

 
Til 
orientering 
 

48/21 Informasjon om og saker fra det regionale brukerutvalget 
Presentasjon, spørsmål og svar. (Presentasjon i eget vedlegg). 
Viser til høy aktivitet, deriblant hatt oppe 120 saker hittil i år. 

 
Til  
orientering 
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49/21 Innkomne saker/brev, samt orienteringer fra leder i brukerutvalget 
Viser til brev om Pasientreiser fra forrige møte og redegjør for ytterligere 
korrespondanse, samt at Pasientreiser i OUS er invitert inn til neste BU-møte. 
 
Viser til svært positiv giv i utvidet møte i programstyret på Radiumhospitalet, 
med engasjerte medvirkere til tross for krevende byggeprosess. Håper det 
positive engasjementet også er å finne i andre medvirkningsgrupper. 
   

 
Til 
orientering 
 

50/21 Erfaringsutveksling og orienteringssaker 
Om rokadeprosjektets kompleksitet på RH. Tre alternative løsningsforslag skal 
nå jobbes med. Brukerutvalget (BU) foreslår en brukerrepresentant inn i hver av 
undergruppene. Arbeidsutvalget (AU) vil også diskutere dette i deres neste 
møte.  
BU ønsker å ha «status Rokadeprosjektet» som fast punkt i hvert møte med 
administrerende direktør.  
 
BU etterspør status på tidligere sak om Sykehuspartners (SP) prosedyre rundt e-
postsystem for BU og mangel på tilgjengelighet til digitale opplysninger om lønn 
og annen nødvendig informasjon. Koordinator tar dette videre med HR da SP 
ikke kunne gi svar. 
 
Arbeidsgruppe for ny sikkerhetspsykiatri skal besøke Brøset psykiatriske 
sykehus i Trondheim. 
 
Arbeidsgruppe om psykiatri og rus på Aker (Nye OUS) skal levere rapport 
1.november. Kan være aktuelt å få denne presentert for BU.  
  

 
Til 
orientering 

51/21 Eventuelt 
Fremtidige møter vil være mulig å delta i både digitalt og fysisk. 
 
NESTE MØTE I BRUKERUTVALGET ER MANDAG 22.NOVEMBER. 
    

 

  


