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Møtereferat 
 

Møtetema: Brukerutvalget ved OUS HF 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ 
RHF 

Dato dok: 04.07.2022 

Dato møt: 
møtemøte
: 

27.06.2022 

Referent: Elisabeth Hinderaker 

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

Forfall: Geir Bornkessel   
 
Sak 25/22: Bjørn Atle Bjørnbeth (administrerende direktør) og Sølvi Andersen (stabsdirektør) 
Sak 26/22: Karin Borgen (spesialrådgiver stab medisin, helsefag og beredskap)  
Sak 27/22: Kent-Roger Bjørklund (fagkoordinator Nye Aker/Nye RH, Just Ebbesen 
(prosjektdirektør), Cecilie Børge-Ask (prosjektleder brukermedvirkning)  
Sak 28/22: Anne Karlsen (avdelingsdirektør) 

Saksnr Sakstittel/-innhold Vedtak 

24/22 Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoll fra 25.04.22 
 
Godkjent 
 

 
Godkjent  

25/22 Direktørens time 
Gjennomgang av status i sykehuset 

- Om hendelsen i Oslo sentrum sist helg og hvordan sykehuset håndterte 
sitt ansvar     

- Sykehuset har godt forberedte planer for sommerferieavvikling  
- Bekymring for at sykehuset fortsatt holder et for lavt aktivitetsnivå etter 

pandemien. Flere årsaker listes opp, deriblant mangel på enkelte 
spesialistgrupper, spesielt innen sykepleie, og at sykehuset strever med 
å få gjennomført nødvendige endringer i organisasjonen som kan bidra 
til å flytte personalressurser etter behov. 
Mye kan tyde på at aktivitetstall fra pakkeforløp kreft også viser noe fall i 
aktivitet  

- Det regionale helseforetaket og sykehuset er bekymret for store 
kostnadsøkninger med hensyn til bygging av nye sykehusprosjekter. 
Dette forklares ut i fra den økonomiske situasjonen globalt. HSØ 
informerer om stans og utsettelse av flere regionale byggeprosjekter, 
men vil foreløpig ikke røre Nye OUS.   

   
Gjennomgang av styremøtesakene  

- Rapport per mai og første tertial 2022  
- Budsjett 2023  
- Klima- og miljøarbeidet ved Oslo universitetssykehus  
- Presentasjon av Ortopedisk klinikk i Storbylegevakten  

 
Til 
orientering 
og dialog 
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- Omvisning på Storbylegevakten  
- Arealer til Fostermedisin og Reproduksjonsmedisinsk avdeling  
- Plan for styrets arbeid  
- Administrerende direktørs orienteringer. 

 
Spørsmål og dialog  
Brukerutvalget og brukerråds bekymringer knyttet opp til sykehusets 
ivaretaking av det barn og unge med behov for psykisk helsehjelp er tema i 
dagens møte med administrerende direktør;  

- økning i antall henvisninger 
- lange ventetider for utredning og behandling 
- høy avvisningsrate 
- sykehusets ivaretakelse av barn og unge som gis avslag på behandling 
- hvordan sykehuset håndterer det særskilte behovet for 

behandlingstilbud til barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser. 
Direktøren har vært i dialog med leder i Avdeling for barne- og 
ungdomspsykiatri (BUPA) og kan skissere hvordan sykehuset og BUPA jobber 
med utfordringene og formidler at flere tiltak er på gang og vil kunne settes i 
verk rett over sommeren. Dette er bygningsmessige forbedringer for å bygge ut 
kapasitet for barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser, tettere samarbeid 
med voksenpsykiatrien i klinikken, utvikle en ambulant seksjon i samarbeid med 
alle BUP’ene i Oslo sykehusområde, åpne et 7-døgn tilbud er under planlegging. 
Helsefellesskapene i Oslo jobber med en felles modell for god håndtering av 
henvisninger – både de som får rett og de som ikke får rett til helsehjelp.  
En ser på tiltak for å løse mangel på kvalifisert fagkompetanse, særskilt mangel 
på lege- og psykologspesialister.  
Ny klinikkleder er ansatt i klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA). Denne 
starter opp i september.  
 
Brukerutvalget tar direktørens presentasjon av status og gjennomgang av 
styremøtesakene til orientering. 
Brukerutvalget takker for svar på spørsmål i sak om sykehusets ansvar for 
tilbud til barn og unge innen psykisk helsevern. Brukerutvalget påpeker sin 
alvorlige bekymring og vil følge opp videre ved å invitere ny klinikkleder til 
møte. 
Brukerutvalget vektlegger nært samarbeid med sykehusets mange brukerråd, i 
denne saken brukerrådet PHA. 
  

26/22 Faglige dokumenter med pasientinformasjon i OUS 
Det gis en kort orientering om hvordan sykehuset arbeider med å heve 
kvaliteten på faglige dokumenter i hht. overordnede krav til dokumentasjon.  
 
Brukerutvalget støtter gjerne arbeidet med å implementere faglige dokumenter 
basert på kunnskapsbasert praksis og foreslår opplæring/kursing i dette. 
  

Til 
orientering 

27/22 Nye OUS  
Møtets tema var i hovedsak de utfordringene brukerrepresentanter opplever i 
medvirkningsarbeidet; det store ansvaret ved å representere alle pasienter og 
pårørende, å bli lyttet til og få gjennomslagskraft for sine saker og planen for 
medvirkning videre. 
Nye OUS bekrefter sin forståelse for brukerrepresentantenes innspill og 
argumenter. Nye OUS vektlegger at de er avhengig av medvirkningen og 
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oppfordrer alle til å ta kontakt når de ønsker. Neste fase (detaljprosjektet) vil i 
større grad kreve medvirkning fra brukerne og prosjektet vil derfor foreta noen 
endringer og forbedringer for å imøtekomme brukerrepresentantenes innspill. 
Dette kan være hyppigere samlinger (digitale og fysiske) for 
brukerrepresentanter til erfaringsutvekslinger og diskusjoner, flere studieturer 
for ideer og inspirasjon og flere omvisninger.   
Brukerutvalgets leder og nestleder er særskilt viktige og vil være aktuelle å 
rådføre seg med på grunn av deres sentrale posisjoner flere steder i 
prosjektorganisasjonen.  
      

28/22 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 
Gjennomgang av planen som ble behandlet i ekstraordinært styremøte 23. mai.   

Til 
orientering 
 

29/22 Innkomne saker/brev og orienteringer fra brukerutvalgets leder 
- Helselogistikk; fremdrift som planlagt ved Radiumhospitalet (RAD). 

Fortsatt manglende avklaring angående skyløsning. 
- Brukerutvalget var godt representert på workshop om Utviklingsplan 

2040. 
- Rokadeprosjektet er særdeles viktig i byggeprosessen og vil være et 

vedvarende tema for brukerutvalget.  
- Brukerutvalget skal ha sin årlige presentasjon på neste styremøte i 

september, det foreslås derfor at brukerutvalgets arbeidsutvalg har et 
møte for å planlegge dette mandag 22.august.       

 

Til  
orientering 
 

30/22 Erfaringsutveksling og orienteringssaker  
Orientering fra arbeidsgruppen om Pasientreiser i OUS. 
 
Brukerutvalget takker arbeidsgruppen og støtter følgende forslag;  
leder av brukerutvalget sender brev med bekymring til ansvarlig for avdeling og 
klinikk, med kopi til administrerende direktør, samt foreslå at klinikken 
etablerer eget brukerråd, foreslå faste møter med avdelingsleder for å følge 
avdelingens forbedringstiltak og invitere klinikkleder til et møte høsten 2022. 
 
Solveig er gått inn som brukerrepresentant i rokadeprosjekt Aker. 
 
Diverse orienteringssaker fra ulike medvirkningsgrupper og lokale brukerråd. 
 
Brukerutvalgets leder oppfordrer alle til å etterspørre ut i klinikkene hvordan 
det jobbes med samvalg.  
   

 
Til 
orientering 
og 
beslutning 

31/22 Eventuelt 
Status fra medvirkningsgruppe om sykehotellet på Gaustad; 
rapport er blitt levert og fått en gang i retur med ønske om utdyping rundt noen 
av punktene. Brukerutvalgets medlem har fått dokumentert sine innspill.  
 
Status fra brukerrepresentant i Råd for minimetodevurdering; 
Brukermedvirkning skal inn som eget punkt i prosedyren om metodevurdering 
og blir dermed en viktig presisering og synliggjøring om at i utvikling av nye 
metoder er brukermedvirkning påkrevd. Hvilket fagfelt brukerrepresentant 
representerer vil også være av stor betydning. 
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Neste møte i Sentralt brukerutvalg er mandag 26. september, kl. 13.00. 
  


