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Møtereferat 
 

Møtetema: Brukerutvalget ved OUS HF 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ 
RHF 

Dato dok: 15.12.2021 

Dato møt: 
møtemøte
: 

13.12.2021 

Referent: Elisabeth Hinderaker 

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

Forfall: Sharam Ariafar, Laila Melioui  
 
Sak 60/21:Bjørn Atle Bjørnbeth (administrerende direktør), Sølvi Andersen(direktør) 
Sak 61/21: Ivar Greiner (spesialrådgiver, stab kommunikasjon) 
Sak 62/21: Bjørn Bendz (klinikkleder, Hjerte-, lunge- og karklinikken) 
Sak 63/21: Nye OUS Nina E. Fosen (leder Eiendom OSS/leder arbeidsgruppe PHA), Just 
Ebbesen (prosjektdirektør), Cecilie Børge-Ask (prosjektleder brukermedvirkning) 
 

Saksnr Sakstittel/-innhold Vedtak 

59/21 
Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoll 
 

Godkjent  

60/21 Direktørens time 
Orienterer om;  

o Status OUS; 
- Særskilt om Covid-19 og grønn beredskap 
- Rekruttering og nyansettelser 
- Budsjettsituasjonen 

o Gjennomgang av styremøtesaker 
o Eventuelle dagsaktuelle spørsmål og dialog; 

- Plan for innhenting av pasienter på ventelister (hvordan 
innhente etterslepet) 

- Sykehusets kommunikasjon ut i media (hva som formidles og 
hvordan det formidles) 

- Brukerutvalgets bekymring om omfang av klager til Pasientreiser 
og at det planlegges for videre oppfølging av dette 

- Samarbeid om helsepersonell mellom sykehusene regionalt og 
nasjonalt 

- Direktørens ønsker om et offensivt og utadrettet brukerutvalg 
- Om klinikk psykisk helse og avhengighets innspill til rapport om 

utearealer og støyforhold på Nye Aker.  
  

 
Til 
orientering 

61/21 Orientering om Utviklingsplan 2040 og brukermedvirkning 
v/Ivar Greiner 
Presentasjon av Utviklingsplan 2040 (presentasjon i eget vedlegg). 
Brukerutvalget gir sine innspill til presentasjonen. 
Brukerutvalget vil være en av flere høringsinstanser når forslag til plan er 

 
Til 
Orientering 
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utarbeidet.   
 

62/21 Hjerte-, lunge- og karklinikken v/klinikkleder Bjørn Bendz 
Orienteringer med vekt på; 

o Status covid-19 og generelt; 
pandemiens påvirkning av virksomheten 

o Rokadeprosjektet; 
påvirker klinikken i stor grad, grunnet beliggenheten og avgitte 
ressurser (personell) til prosjektet 

o Nye OUS; 
deltar aktivt med personell inn i arbeidsgrupper for å bidra til gode 
løsninger for klinikken og sykehuset i eksisterende og nye 
bygg. Viser også til kulturmotsetninger i sykehuset som utfordring 

o Setter pris på brukerutvalgets engasjement. 
 

 
Til 
orientering 

63/21 Nye OUS 
Gjennomgang av rapport fra forsterket medvirkning om klinikk psykisk helse og 
avhengighet på Nye Aker (presentasjon i eget vedlegg). 

 
Til 
orientering 
 

64/21 Innkomne saker/brev og orienteringer fra brukerutvalgets leder 
Brev om bekymring fra brukerrådet i Kreftklinikken om manglende ivaretakelse 
av pårørende. Avdeling samhandling ser på dette og kommer med innspill til 
arbeidsutvalget. 
Brukerrådet i klinikk psykisk helse og avhengighet har sendt et brev til 
administrerende direktør med bekymring hvis klinikkens plassering på Nye 
Aker opprettholdes som foreslått. 
Brukerutvalget foreslår å ha rokadeprosjektet som tema på møtene fremover.   
 

 
Til 
orientering 
 

65/21 Erfaringsutveksling og orienteringssaker 
Brukerutvalget følger opp sak om Pasientreiser.  
Det foreslås at både brukerutvalget og stab pasientsikkerhet, kvalitet og 
samhandling jobber sammen om dette videre sammen med Pasientreiser i OUS. 
Koordinator nedfeller dagens diskusjon i et eget plandokument for videre 
prosess. 
 

 
Til 
orientering  

 
 

66/21 Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
    

 

  


