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Møtetema: Brukerutvalget ved OUS HF 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ 
RHF 

Dato dok: 24.02.2022 

Dato møt: 
møtemøte
: 

14.02.2022 

Referent: Elisabeth Hinderaker 

Tilstede: Erna Hogrenning, Anne Giertsen, Rune Berglien, Pål Kjeldsen, Øivind Skotland, Per Miljeteig, 
Solveig Rostøl Bakken, Sandra Scott Nicolaysen, Kari Grønås, Kari Sundby, Geir Bornkessel, 
Pål Christian Roland 
Fra OUS: Sigrun Skåland Brun, Sølvi Andersen, Elisabeth Hinderaker   

Forfall: Bjørn Atle Bjørnbeth 
 
Sak 02/22:Hilde Myhren (medisinsk direktør) 
Sak 03/22: Kent Roger Bjørklund (fagkoordinator), Just Ebbesen (prosjektdirektør), Cecilie 
Børge-Ask (prosjektleder brukermedvirkning)  
Sak 04/22: Geir Teigstad (klinikkleder Oslo sykehuseservice (OSS)), Vidar Nygaard 
(avdelingsleder, OSS) 
Sak 05/22: Stian Ilebrekke (prosjektleder) 

Saksnr Sakstittel/-innhold Vedtak 

01/22 
Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoll 
 

Godkjent  

02/21 Direktørens time 
Orienterer om;  

o Gjennomgang av status for OUS, samt styremøtesakene (presentasjon i 
eget vedlegg). 

Sentrale temaer var;  
Status om dagens pandemisituasjon og konsekvenser etter pandemiens to år  
Årsregnskapet 2021, økonomi og budsjett for 2022  
Ventelisteutviklingen – aktivitet og ventetider 
Status pakkeforløp kreft 
Status sykefravær 
Tiltak for å bevare og øke kapasitet 
Utviklingsplanen 2040. 

o Eventuelle dagsaktuelle spørsmål og dialog; 
Brukerutvalget melder sin bekymring om konsekvensene for aktivitet og 
ventelister etter pandemien og etterspør hvilke planer sykehuset har for å 
innhente dette. Sykehuset rapporterer om at dette jobbes med på mange 
områder og viser bl.a. til viktige diskusjoner om hvordan ressurser skal fordeles 
på forsvarlig vis, slik at sykehuset kommer ajour.  
BU viser til sykehusets nylige IT-problemer og etterspør om dette nå er utbedret 
og om det fikk noen konsekvenser for pasienter og pårørende. Sykehuset 
rapporterer om at det var noe kaotisk, men ingen alvorlige avvik under 
hendelsen. Sykehuset melder om at utbedringer er gjort og at evaluering av 
hendelsen setter opp punkter til å lære av.   

 
Til 
Orientering 
og dialog 

03/22 Nye OUS  
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o Medvirkningsarbeidet i Nye Aker/Nye Rikshospitalet (RH) 
Viktigheten av medvirkning i byggeprosjektet legges frem i egen presentasjon i 
dagens møte. Medvirkningsgruppene gir anbefalinger til beslutningsprosessene. 
Brukerutvalget støtter vektlegging av medvirkning, men vil at de ansvarlige er 
tydeligere på å spisse bestillingene til brukerrepresentanter som medvirker og 
også foretar en vurdering på om brukermedvirkning alltid er nødvendig i alle 
grupper.  
Brukerrepresentanter melder inn gode erfarer med å være to (en pasient- og en 
pårørenderepresentant) i flere sammenhenger for på den måten styrker 
pasientperspektivet.  
 

o Videre medvirkning for brukerrepresentanter utover avsluttet 
deltakelse i brukerutvalget (BU) 

BU støtter Nye OUS sitt forslag om at;  
1. Brukerrepresentant i programstyrer bør sitte i sentralt brukerutvalg 

eller i et klinikkbrukerråd. Ved utskiftning av representanter i   
               brukerutvalget og klinikkbrukerråd skiftes også representant i  
               programstyret.  

2. For medvirkningsgrupper/arbeidsgrupper kan brukerrepresentant 
tilhøre sentralt brukerutvalg, ungdomsråd, klinikkbrukerråd, 
avdelingsbrukerråd eller en pasientorganisasjon. Representanter som 
endrer rolle i råd/utvalg kan fortsatt delta inn i medvirkningsarbeidet 
dersom vedkommende ønsker dette. Representanter som trår ut av alle 
råd/utvalg ved OUS eller pasientorganisasjoner går også ut av 
medvirkningsarbeidet. Det kan gjøres unntak fra denne bestemmelsen 
dersom et arbeid er ved avslutning på det tidspunkt det er valg av 
brukerrepresentanter. Eventuelt unntak skal godkjennes av det nye 
brukerutvalget. 
 

o Videre beslutning for PUA (Regional seksjon psykiatri, 
utviklingshemning/autisme)  

Følgende beslutning fra styremøtet i HSØ 10.februar; PUA flytter sammen med 
Ny sikkerhetspsykiatri til Ila. Alt skal bygges i ett byggetrinn med oppstart 
1.april.  
 

o Status Storbylegevakten var satt opp, men p.g.a. begrenset med tid 
ønskes dette punktet videreført til neste BU-møte.  

Til 
Orientering 

 

04/22 Videre behov for minibanker i OUS – ønske om en diskusjon med 
brukerutvalget 
Det er i dag fire minibanker på Ullevål og RH. Avtale ble inngått med Nordea for 
15 år siden. Mye har endret seg på disse årene og en ser ikke det samme behovet 
lenger. Denne avtalen gir sykehuset en årlig utgift på en million kroner. 
BU tar saken til orientering og vil gi sin tilslutning til at sykehuset avslutter 
avtale om å ha minibanker, så sant innhentede rapporter fra Nordea kan vise til 
at minibankene benyttes i liten grad.  

 
Til 
orientering 
Og drøfting 
  

05/22 Status Rokadeprosjektet  
Leder for dette prosjektet legger frem status i en egen presentasjon.  
BU anser tett oppfølging av rokaden som viktig da dette til enhver tid viser 
hvordan sykehuset ivaretar pasienter og pårørende.  

 
Til 
orientering 
 

06/22 Innkomne saker/brev og orienteringer fra brukerutvalgets leder 
- BU støtter leders forslag om at valg av representanter til nytt 

arbeidsutvalg venter til fysisk møte i mars.  

 
Til 
orientering 
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- Leder viser til eksempler på at medvirkning virker bl.a. ved å trekke frem 
sak fra brukerrådet i barne- og ungdomsklinikken (BAR), »Romprogram 
for barn og unge ».  

- Viser til saker som er under arbeid og saker og temaer som ble tatt opp 
på oppstartdagen 11.februar. Mange store og viktige områder. Det 
foreslås at arbeidsutvalget diskuterer mer inngående og presenterer 
forslag til hvordan BU kan jobbe med sakene videre.    

 

07/22 Erfaringsutveksling og orienteringssaker 
Kari G.: Oppfordrer til bevisst bruk/redusert bruk av forkortelser.  
Rune: skiver på en artikkel om donorvirksomhet i organisasjonens tidsskrift. Vil 
dele denne med BU når den er klar.  
Øivind: orienterer om at plassering av helikopterplass på RH blir trukket inn i 
rokadeprosjektet.  
Geir: synes møtet var godt organisert med god agenda og gode saksfremlegg. 
Per: Sykehusinnkjøp er i ferd med å gjennomføre en anbudsordning for 
finansiering av legemidler i spesialisthelsetjenesten (H-resepter). Formålet er å 
redusere kostnadene, og man tar for seg pasientgruppe for pasientgruppe. Sitter 
som brukerrepresentant i Sykehusinnkjøp sin spesialistgruppe som håndterer 
anbudet for hivmedisiner. Erfarer at det er svært viktig med 
brukerrepresentasjon her for å motvirke at økonomiske hensyn overkjører 
pasientenes behov og faglige vurderinger. Oppfordrer de andre 
pasientorganisasjonene til å være oppmerksom når deres tur kommer. 

 
Til 
orientering  

 
 
 
 
 

08/22 Eventuelt 
status i sak 56/21 om Pasientreiser; flere av BU sine medlemmer har undersøkt i 
egne organisasjoner om erfaringer med Pasientreiser, samt om Pasientreisers 
organisering og brukermedvirkning nasjonalt. 
Avdeling Samhandling, sammen med BU har satt opp et møte med Pasientreiser 
i OUS 2.mars. BU holder fast ved sin bekymring på vegne av brukerne av 
tjenesten og vil i møtet søke å se om BU kan bidra sammen med Pasientreiser i 
OUS opp mot tjenesten regionalt og nasjonalt. 
BU vil følge saken fremover.    

 
Til 
orientering 

  


