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Møtereferat 
 

Møtetema: Brukerutvalget ved OUS HF 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ 
RHF 

Dato dok: 01.04.2022 

Dato møt: 
møtemøte
: 

28.03.2022 

Referent: Elisabeth Hinderaker 

Tilstede: Erna Hogrenning, Anne Giertsen, Rune Berglien, Pål Kjeldsen, Øivind Skotland, Per Miljeteig, 
Solveig Rostøl Bakken, Sandra Scott Nicolaysen (fra 15.30), Kari Grønås, Kari Sundby, Geir 
Bornkessel, Pål Christian Roland 
Fra OUS: Sigrun Skåland Brun, Elisabeth Hinderaker   

Forfall: Bjørn Atle Bjørnbeth 
 
Sak 10/22:Sølvi Andersen (stabsdirektør) 
Sak 11/22: Bjørn Aage Feet (programleder Nye Aker/RH)), Lorang Åstorp (programleder 
Storbylegevakten), Just Ebbesen (prosjektdirektør), Cecilie Børge-Ask (prosjektleder 
brukermedvirkning)  
Sak 12/22: Camilla Holt Hasle (spesialrådgiver stab samhandling/prosjekt HSØ) 
Sak 13/22: Kristin Hovland (leder Oslo legeforening) 

Saksnr Sakstittel/-innhold Vedtak 

09/22 

Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoll fra 14.02.22 
 
Godkjent 
 

Godkjent  

10/21 Direktørens time 
Gjennomgang av status i sykehuset 

- Om den fremtidige fødselsomsorgen i sykehuset og ABC-klinikken i 
dette;  
OUS ønsker å opprettholde ABC-tilbudet, men integrert i den helhetlige 
fødselsomsorgen. Fremstillingen av saken i media om nedleggelse 
tilbakevises, det samme med sak om tidligere hjemreise. Tidlig hjemreise er 
for de som ønsker dette, og at forholdene da legges til rette. Tidlig 
hjemreise angår ikke førstegangsfødende.  

- Utviklingsplan 2040;  
er nå ute på høring. 

- Psykisk helse barn og unge (særskilt spiseforstyrrelser, ADHD) følges i 
2022; 
 Største utfordring nå er å få tak i fagkompetanse. OUS har rettet en 
henvendelse til HSØ om flere regionale behandlingsplasser for 
spiseforstyrrelser. Brukerutvalget i HSØ følger også saken.  

- Smittesituasjonen;  
sykehuset er ikke lenger i beredskap for pandemi. Fortsatt høyt sykefravær. 
Klinikkene er jobber med å innhente etterslep og redusere ventelister. 

- Krigen i Ukraina; 
OUS er gitt lokalt og nasjonalt koordineringsansvar for flykninger fra 
Ukraina med behov for helsehjelp. Ukentlige beredskapsmøter med FHI, 

 
Til 
orientering 
og dialog 
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Statsforvalteren, Oslo sykehusene og Oslo kommune. Det er nå utarbeidet 
en egen mottaksprosedyre. Det er god oversikt over kapasitet i sykehusene 
med tanke på fordeling av pasienter. Tolketjenesten samarbeider med Oslo 
MET for å autorisere flere Ukrainsktalende tolker raskt.  

- Befolkningsendringer i Oslo kommune og påvirkning for OUS og Oslo 
sykehusområde i sin helhet (kommunens sektorinndeling); 
OUS anmoder om å få dette avklart. HSØ eier prosessen.     

Gjennomgang av styremøtesaker; 
- Årsberetning 
- Ventetider og rydding i interne ventelister 
- Økt sykefravær 
- Satsningsområder 2022 
- Økonomisk langtidsplan (ØLP).  

Annet 
- Forskning i OUS.  
- AMK – ønsker å samles i nye lokaler. Beslutning ligger til HSØ. 

Brukermedvirkning i prosessen.  
- DIPS Arena inn i 2023. 

11/22 Nye OUS 
Storbylegevakten, v/ programleder Lorang Åstorp  
Status og tilbakemeldinger fra medvirkningsgrupper i Nye Aker/Nye RH, 
v/programleder Bjørn Aage Feet 
(Presentasjoner sendes møtets deltakere). 
«Åpen tid til spørsmål» - prosjektdirektør Just Ebbesen svarer; dette punktet ble 
det ikke tid til. 
 
Til punktet om Nye Aker/RH tok brukerutvalget opp sin bekymring for at 
pasienthotellet på RH legges ned uten et alternativ for pårørende i tilstrekkelig 
geografisk nærhet. Brukerutvalget ønsker en tilbakemelding på dette når 
arbeidsgruppen legger frem sitt arbeid. Pål Kjeldsen fra brukerutvalget (BU) 
sitter i denne arbeidsgruppen.   

 
Til 
orientering 
og 
beslutning 

12/22 Presentasjon av HSØ-prosjektet «Digitalt oversettelsesverktøy for 
helsepersonell og minoritetsspråklige pasienter» 
(Presentasjon sendes møtets deltakere).  

Til 
orientering 
 

13/22  Ønske om å presentere legeforeningens bekymring for konsekvenser 
omkring foreliggende sykehusplaner bl.a. basert på tilbakemeldinger fra 
medvirkningsgrupper 
(Egen presentasjon sendes møtets deltakere). 

 
Til 
orientering 
 

14/22 Innkomne saker/brev og orienteringer fra brukerutvalgets leder 
Viser til liste sendt ut med oversikt over saker håndtert i siste 
arbeidsutvalgsmøte (AU). 

- Venter på initiativ til et møte med Nye OUS om avklaring om mulighet for 
kontakt mellom programstyremøtene for brukerrepresentantene. 

- Representanter i AU sitter ut året før et eventuelt skifte. 
- Arbeidsgruppe om Pasientreiser; Anne, Rune, Geir og repr. fra avd. 

Samhandling. 
Forslag til invitasjoner; 

- D. Kristiansen (direktørens stab) om veileder for medvirkning 
- ABC-klinikken (kanskje). 

 
Til 
orientering 
 

15/22  Erfaringsutveksling og orienteringssaker 
Protokollens utforming (Geir gir innspill) 
Mulighet for teleslynge (Elisabeth undersøker) 

 
Til 
orientering  
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Samstemt bekymring om pasienthotellet på RH. Arbeidsgruppe nedsatt som skal 

utarbeide tre alternativer. Brukerrepresentant fra BU deltar i arbeidsgruppen. BU får 

disse fremlagt når de foreligger.  

og dialog 
  

16/22 Eventuelt 
 Ingen saker til eventuelt. 

 
 

  
 
 
Neste møte er mandag 25.april, kl. 13.00. 


