
 

 
 

PROTOKOLL 
 
 

Møtetema: Brukerutvalgsmøte 10.desember 2018 kl 13.00-17.00 

Til: Brukerutvalget ved OUS HF 
Kopi: Styret ved OUS HF, Brukerutvalget HSØ RHF 

Dato dok: 12.12.2018 
Dato møte: 10.12.2018 

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Tove Nakken, Kim Fangen, Anne Giertsen, Pål Kjeldsen, Susan Smerkerud, Stine B. Dybvig, 
Marius Korsell, Twinkle Dawes, Solveig Rostøl Bakken,  Arne Olav G. Hope 
Fra OUS: Bjørn Erikstein (13-14), Kari Skredsvig (13-15),  Stine A. Selfors 

Forfall: 
 

Mari Ourom,  Kjell Silkoset, Brita Rønnebech Bølgen 
 
 
 
 

Sak nr  

60/2018 

Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak 
Innkalling og agenda er godkjent 
 

 
61/2018 

Direktørens time 
Temaer det ble snakket om: 

 Sødra Ålvsborg sjukhus i Borås har et brukermedvirkningsprosjekt som det 
kunne vært interessant å se nærmere på, med tanke på overføringsverdi til OUS 
HF 

 Pasientregistre og personvern 
 Persontilpasset medisin/presisjonsmedisin 
 Diagnostisering av Lymfekreft 
 Henvendelse fra Norsk Tourettes forening om manglende behandlingstilbud 

 

62/2018 

Styremøtesaker 
Gjennomgang av styremøtesaker med særlig fokus på beslutning om 
konseptfaserapporten.  
 
Vedtak 
Tove Nakken og Kim Fangen representerer BU i Styremøtet. 
 

63/2018 

Fremtidens OUS – medvirkning og videre arbeid, hvordan gjør vi det best 
Nina Fosen informerte om status for og videre arbeid med fremtiden OUS. Hun ønsket 
også tilbakemeldinger fra BU på brukermedvirkningen i konseptfasen så langt.  
 
Vedtak 
BU anbefaler at det i det videre arbeidet fortsettes med brukerrepresentasjon i 
fokusgrupper ol, men at det i tillegg legges opp til en bredere og mer tilgjengelig 
medvirkning i form av for eksempel workshop, testing etc.  
 



 

 

64/2018 

Brukermedvirkning på systemnivå på OUS 
 
Vedtak 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 

65/2018 

Brukerundersøkelsen 
Thomas J. Riiser og Anee Hvass gjennomgikk OUS HF sin brukerundersøkelse med 
fokus på hvordan sykehuset nyttiggjør innspillene de får fra brukerne.  
 
Vedtak 
BU ønsker å bidra til at flere svarer på brukerundersøkelsen og at helseforetaket kan få 
enda bedre nytte av innspillene. I første omgang vil BU sikre at brukerrådene i klinikk 
jevnlig gjennomgår resultatene av undersøkelsen og gjennom dette bidrar til å sette 
fokus på forbedringsområder i klinikkene.  
 

66/2018 

Årsrapport 2018 
Årsrapporten skal legges ved helseforetakets årlige melding.  
 
Vedtak 
Innspill til årsrapporten sendes til koordinator innen 8. desember.  
 

67/2018 

Erfaringsutveksling 
En gjennomgang av aktivitet siden forrige møte.  

 Pasientsikkerhetsseminaret – Innledning ved leder av BU 
 PPO fagdag 
 Innlegg på stormøte i samarbeidsutvalget 
 Læringsnettverk pasientforløp 
 Innlegg på styremøtet førte til invitasjon til boklansering og mulig innslag på 

God morgen Norge på TV2. 
 Siste møte i ungdomsrådet denne perioden. 
 Brukerråd i OPK, KVI, BAR, KRE 
 Workshop HSØ Nytt opplæringsprogram brukermedvirkning 
 Regional arbeidsgruppe – brukermedvirkning utviklingsplan 2035 
 Digitale pasientforløp – e-konsultasjonstakster på plass 
 Forskning på effekten av erfaringskonsulent i poliklinikk 
 Fontan-prosjektet – prosjektseminar 
 Regionalt forskningsutvalg 
 Forskningsgruppe Lymfom 
 Nasjonal rutine for forebygging og behandling av underernæring – revisjon 
 Fellessamling Konseptfase Aker/Gaustad 

 
Vedtak 
Til orientering 
 

68/2018 

Eventuelt 
 
Ingen saker meldt 
 


