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Sak 17/22: Bjørn Atle Bjørnbeth (administrerende direktør) og Sølvi Andersen (stabsdirektør) 
Sak 18/22: Magne Omestad (spesialrådgiver Porteføljestyret OUS), Dag Kristiansen      
                     (spesialrådgiver, kommunikasjonsstab)  
Sak 19/22: Just Ebbesen (prosjektdirektør)  
Sak 20/22: Børre Storebakken (Helselogistikkprosjektet OUS) 

Saksnr Sakstittel/-innhold Vedtak 

17/21 Direktørens time 
Gjennomgang av status i sykehuset 

- Status budsjett, kostnader og drift 
- Statlig regulering og den demokratisk beslutningen som ligger til grunn 
- Risiko ved utsettelser av byggingen av nytt sykehus 
- ABC-klinikken; status og sykehusets ønske om en mer fleksibel løsning, 

der bevaring og forbedring står sentralt. Lokaler er foreløpig ikke tegnet 
inn. Videre prosess planlegges med involvering fra de ansatte. 
Brukerutvalget ber om å holdes orientert og ber om brukermedvirkning 
i den videre prosessen. 

 
Gjennomgang av styremøtesakene  
 
Spørsmål og dialog  

- Brukerutvalgets bekymringer for om nytt sykehus vil være 
underdimensjonert i fht. demografi og utfordringsbilde 

- Brukerutvalgets bekymring for avvisningsraten innen psykisk helse og 
særskilt utfordringene i BUPA som er fremkommet den senere tid. Leder 
for brukerrådet i PHA orienterer om at brukerrådet ved klinikken 
allerede har fokus på problemstillingene og at dette vil være tema på 
neste møte i klinikkens brukerråd 2 mai. Brukerrådet opplever å ha en 
fruktbar dialog med klinikkens ledelse og avdelinger. Brukerrådet holder 
brukerutvalget orientert. 

- Nye OUS og evne til en samordnet digitalisering og om den vil fungere 
optimalt mellom gamle og nye bygg 

- Organisasjonen OUS sitt arbeid med endringsprosesser fra gammel til ny 
organisasjonsstruktur 

 
Til 
orientering 
og dialog 
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- BU ønsker å få forelagt risikostyringsrapporter for OUS og Nye OUS.       

18/22 Presentasjon av veileder for medvirkning i prosjekter i OUS 
Presentasjon av ny veileder utarbeidet for medvirkning av ansatte i prosjekter i 
OUS. Dette har vært et prosjekt i OUS porteføljestyre.  
Egen presentasjon vedlegges. 
 
Brukerutvalget mener det er naturlig å inkludere brukermedvirkning i 
veilederen, og/eller utarbeide en egen. Brukerutvalget kan stille med 
representant inn i en arbeidsgruppe. Brukerutvalget ber om å bli holdt orientert 
og involvert.  

Til 
orientering 

19/22 Nye OUS spørsmål og dialog omkring sentrale tema 
- Den statlige reguleringens betydning fremover 
- Risiko ved ytterligere utsettelser 
- Befaring på visning av baderom 
- Bekymring for prisøkning i markedet som vil gi store kostnadsøkninger 

med økt lånerammen som konsekvens 
- Kreftomsorgen i nytt sykehus. Mest på RAD, men også noe på RH og i 

lokale sykehus/HF 
- Det bekreftes at risikovurdering også foretas av logistikk, ny teknologi og 

organisasjonsutvikling. 

 
Til 
Orientering 

20/22 Helselogistikkløsningen  
Gjennomgang av status med vekt på hva dette vil bety for pasientene. 
Egen presentasjon vedlegges. 

Til 
orientering 
 

21/22 Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoll fra 14.02.22 
Godkjent med følgende endringer; 
Tilføyelse i sak 11/22: fjernet siste setning og erstattet med «Brukerutvalget 
ønsker en tilbakemelding på dette når arbeidsgruppen legger frem sitt arbeid. 
Pål Kjeldsen fra brukerutvalget (BU) sitter i denne arbeidsgruppen».   
Tilføyd ordet eventuelt i sak 14/22, strekpunkt to; «Representanter i AU sitter ut 
året før et eventuelt skifte». 
Påføre fast setning sist i protokoll om tidspunkt for neste BU-møte.  

 
Godkjent 
 

22/22 Innkomne saker/brev og orienteringer fra brukerutvalgets leder 
- Viser til liste sendt ut med oversikt over saker håndtert i siste 

arbeidsutvalgsmøte (AU) 
- AU vil se på tilsendte protokollmaler og vurdere om BU skal endre noe 

på sin praksis. BU involveres   
- Orientering om henvendelse fra Barnekreftforeningen. AU vil drøfte 

denne i neste AU-møte. Leder for Avdeling samhandling, 
helsekompetanse og likeverdige helsetjenester undersøker status for 
henvendelsen til sykehuset 

- Leder oppfordrer alle om å ta opp Samvalg i respektive brukerråd. 
- Orientering om arbeidsgruppens forslag til alternativer til 

pasienthotellet på Gaustad. Tre alternativer presenteres neste uke  
- AU vil diskutere hvorvidt BU skal forfølge prosessen omkring ABC-

klinikkens fremtid og eventuelt hvordan.    

 
Til 
orientering 
 

23/22 Eventuelt 
 Ingen saker til eventuelt. 

 
 

 
 
 
Neste møtet er mandag 27.juni, kl. 13.00.  


