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Møtereferat 
 

Møtetema: Brukerutvalget ved OUS HF 

Til: Brukerutvalgets representanter 

Kopi: Styret OUS HF, Brukerutvalget i HSØ 
RHF 

Dato dok: 27.09.2022 

Dato møt: 
møtemøte
: 

26.09.2022 

Referent: Maria Finnes 

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

Forfall: Pål Chritian Roland 
 
Tilstede enkeltsaker:  
Sak 33/22: Børge Einrem (Direktør) Kristoffer Hindenes (kom.rådgiver) 
Sak 36/22: Stian Ilebrekke (Portfølgeleder) 
                     Inger Heiberg (Prosjektleder) 
 Sak 37/22: Anne-Lise Kristensen (pasient- og brukerombud) Mette Berget Bråthen 
(teamleder) 
Sak 38/22: Hilde Myhren (Direktør)  

Saksnr Sakstittel/-innhold Vedtak 

32/22 Godkjennelse av innkalling, agenda og protokoll fra 27.06.22 
Godkjent. 
Kort presentasjon av representantene og ny koordinator. Ønskelig å ha et 
brukerutvalgsmøte rett etter sommeren til neste år 2023.  

 
Godkjent  

33/22 Samarbeid med kommunikasjonsavdelingen 
Det er ønskelig at brukerutvalget og brukermedvirkningen profileres bedre.  
Det oppleves at brukerutvalgets arbeid er lite kjent internt på OUS og for 
sykehusets brukere, og det kan være vanskelig å finne informasjon på nettsiden 
om brukerutvalget og brukerrådene i klinikkene. 
 
Forslag på tiltak fra BU:  

- Internett lenken for Brukerutvalget må bli mer synlig. Kan siden om 
brukerutvalget gjøres mer dynamisk?  

- Oversikt over klinikkvise brukerråd  
- Et forslag er at man har en kampanje om brukermedvirkning i ca. 6 

måneder som et kommunikasjonstiltak.  
 
Kommunikasjonsavdelingen tilrettelegger for økt synliggjøring av BU i OUS 
sine kanaler. 

 
Til 
orientering 
og dialog 

34/22 Innkomne henvendelser/brev og orienteringer fra leder i brukerutvalget 
 Når Nasjonal helse- og samhandlingsplan kommer på høring skal den 

også sendes til Brukerutvalget og Ungdomsrådet.  
 

 Utviklingsplan 2040 – Erna koordinerer både brukerutvalgets og 
ungdomsrådets innspill.  

Til 
orientering 
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 Nye OUS – Informasjonsmøte forprosjektet 26. og 27. sept. 

 
 Nye OUS temamøter 14-17.oktober – mail er sendt ut..  

 
RAM – Brev og klager må sendes via mail til post@oslo-universitetssykehus.no   
for å bli registrert i OUS sine system. Dette for at hendelser må registreres og 
svar sendes til avsender.  

35/22 Erfaringsutveksling og orienteringssaker    
 
Diverse orienteringssaker fra ulike medvirkningsgrupper og lokale brukerråd. 
 
Nye oppnevnelser/brukere i nye prosjekter:  

 Veilederen for brukermedvirkning i prosjekt – Per Miljeteig og Kari 
Grønås 

 Forskningsprosjekt: Tarmscreening ved tarmkreft og koloskopi 
(Kreftregistret) – Espen Stang 

 Forskningsgruppen for klinisk farmasi og persontilpasset 
legemiddelbruk – Sandra Scott Nicolaysen  

 
Til 
orientering 
og dialog  

36/22 Helipad  AW 101 på Rikshospitalet- Se tilsendt presentasjon. 
Orientering om prosjektet. Byggprosjekt Helipad er utviklet for at 
redningshelikoptre skal kunne lande på Rikshospitalet. Hensikten med 
plasseringen er at pasienten må komme rett inn til operasjon. Det beregnes 
rundt 30 landinger (a 4 min) i året. De nye redningshelikoptrene er betydelig 
tyngre enn de gamle og dermed mer støy og vind.  Helikopterplattformen 
forhindrer dagslys inn i omkringliggende lokaler der bl.a. barsel og føde ligger, 
samt overnatting foreldre (på sikt kommer lunge-kar pasienter hit) og kontorer.  
Helipad AW 101 planeres stå ferdig desember 2023.  
 
Innspill fra BU: Brukerutvalget er bekymret for situasjonen for pasienter og 
pårørende som oppholder seg i disse lokaler der støynivået beregnes over 
grensenivå og dagslysfaktor lavere enn grensenivå. Arbeidstilsynet tar seg av de 
ansattes arbeidssituasjon bl.a. kontorene, ikke pasientforhold. 
Grensen 65 dB er støygrensen for nyfødte – det testes nå ut støynivå med for 
eksempel støydempende vinduer. Man må passe på å ikke plassere pasienter 
som skal ligge inne lenge på rommene med lavt lysnivå og høy støy. 
 
Nye Radiumhospitalet – se tilsendt presentasjon. 
Samhandlingsprosjekt med Helse Sør-Øst. Programmet dreier seg rundt hvordan 
de sju nye byggene skal samhandle. Planlagt åpning 30. april 2024. 
Brukerutvalget ble orientert om status. 

Til 
orientering 
 

37/22 Pasient- og brukerombudet (Pob) -  se tilsendt presentasjon. 
Informasjon om hvordan tjenesten er organisert, hva de kan bistå med og 
hvem som kan henvende seg til ombudet. 
 

Til  
orientering 
 

38/22 Direktørens time 
Status – Klinikkleder for Prehospitale tjenester kommer til brukerutvalget 
24.10. Det er ikke meldt mange avvik fra rekvirenter. Klinikken planlegger å 
utnevne eget brukerråd i 2023.   

 
Gjennomgang av styremøtesaker - Tilleggs dokument for oppdrag og 
bestilling for 2022 – psykisk helsevern, samhandling med kommunen 

 
Til 
orientering 
og 
beslutning 

mailto:post@oslo-universitetssykehus.no
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(helsefelleskap), kreft og helsediagnostikk.  
Rapportering per august – redusert aktivitet pga. pandemien. 10% under 
plantall sammenlignet med 2019. Ekstra utgifter til strøm og varme. Noe høyere 
lønnsoppgjør i år enn det som var estimert. 
Planlagt aktivitet innen en rekke behandlinger – 16 klinikker / 14 har klinisk 
behandling – etterspurt hvordan klinikkene kan forbedre, hva som må til og når 
forventet effekt kommer. 
Operasjonskapasiteten er delvis flaskehals pga. brist på operasjonssykepleiere. 
Større koordineringsansvar til de som planlegger operasjon og postoperativt. 
Det er tilstrekkelig med operasjonsstuer.  
OUS undersøker nå jobb glidning innenfor operasjonssykepleiere.  
Kan helsefagarbeider i større grad benyttes i avdelingene? Helsepleiestudenter 
fra videregående – OUS må ordne praksis plasser.  
Planlegging – øyeblikkelig hjelp (Ø-hjelp) oversiktlig mengde, relativt stabilt. 
Ledelsen ønsker litt mer overbooking av pasientbehandling. Risikerer stryk og 
fasting for enkeltpersoner – men flere pasienter vil bli operert. 
Det er også foreslått justering på ressursinnsatsen i behandling for eksempel 
fysioterapi osv. 
 
Statusrapportering av NYE OUS. Gevinstrealiseringsplan – gis som et lån til 
sykehuset som skal betales tilbake. Drifte bedre er målet. Forprosjektet Nye 
Aker og Nye Rikshospitalet er ferdig i disse dager.  
Rokaden – Hilde Myhren har ansvar for disse 13 delprosjektene. Finansieringen 
har vært en bekymring. HSØ budsjetterer med lån for disse 13 delprosjektene.  
 

Innspill fra BU:  
«kort venteliste» oppfordring om å benytte mer digital kommunikasjon og 
oppfølging, der hvor det er forsvarlig.  
  
Dialog om «godt nok behandling» - er dette bra eller dårlig? Avhenger av 
betrakteren. Helsedirektoratet bruker «God praksis» - ordet lyder tryggere. 
Ønskelig å diskutere tema videre som egen sak.  
  

39/22 Eventuelt 
 Hvor gode er BU på oppfølging av gamle saker? Har vi noe system på 

dette?  
 Viktig at direktør/økonomidirektør orienterer om risikoanalyse i hvert 

tertial. 
 Etterlyser kortere presentasjon av foredragsholdere slik at BU-møtet har 

mer tid til dialog.  
 Helipad – BAR – BU slutter seg til bekymringen angående pasientene. 
  Dialogmøte 2022 – pga. økonomiske innstramminger blir dialogmøtet 

flyttet til 2023.  

 
 

 
 
 
Neste møte i Sentralt brukerutvalg er mandag 24. oktober, kl. (12:30) 13.00-17:00. 
  


