
 

 
 

PROTOKOLL 
 
 
 

Møtetema: Brukerutvalgsmøte 18. mai 2018 kl 14.00-18.00 

Til: Brukerutvalget ved OUS 
Kopi: Kari Skredsvig, Styret ved OUS 

Dato dok: 19.05.2018 
Dato møte: 18.05.2018 

Referent: Stine Arntzen Selfors 

Tilstede: Tove Nakken, Solveig Rostøl Bakken, Anne Giertsen, Pål Kjeldsen, Susan Smerkerud, Arne 
Olav G. Hope, Stine B. Dybvig, Marius Korsell, Mari Ourom, Brita Rønnebech Bølgen  
Fra OUS: Kari Skredsvig, Stine A. Selfors 

Forfall: Kjell Silkoset, Twinkle Dawes, Kim Fangen 

Sak nr  

29/2018 

Godkjenning av innkalling og agenda 
 
Vedtak 
Innkalling og agenda er godkjent 
 

 
30/2018 

Erfaringsutveksling 
En kort gjennomgang av aktivitet siden forrige møte.  

 Flere hadde deltatt på fokusgruppemøter i konseptfasen og temaer fra disse ble 
diskutert; Ønske om barnesykehus i første byggetrinn, ønske om å involvere 
samarbeidspartnere i konseptfasen, ønske om å bygge hele sykehuset i en 
etappe.  

 Brev om personvernforordningen 
 Brukerråd KIT, Aker Helsearena, Nevro, Bar og Med 
 Læringsnettverk pasientforløp 
 Arbeidsgruppe forløpskoordinatorrollen 

 
Vedtak 
Tas til orientering 
 

31/2018 

Status og oppfølging av handlingsplan 
 
Vedtak 
Saken utsettes til et senere møte 
 

32/2018 

”Vel hjem” - Brukersentrerte tjenester for den multisyke pasienten 
Sigrun Skåland Brun ga en sluttrapport for prosjektet. Samtale om brukermedvirkning 
for denne målgruppen. Brukerutvalget håper metoden implementeres for samtlige 
opptaksbydeler.  
 
Vedtak 
Tas til orientering 
 
 



 

 
 
 
 
 

33/2018 

Palliasjon til barn og unge 
Vigdis Margrethe Ziener informerte om nasjonale retningslinjer for palliasjon til barn 
og unge, om nåværende tilbud på Oslo universitetssykehus og om utfordringene med å 
få til et godt nok palliativt tilbud til barn og unge. Spørsmål i brukerutvalget om 
inklusjonskriteriene for å få et palliativt tilbud er for omfattende? 
 
Vedtak 
Brukerutvalget ønsker et godt nok tilbud om palliasjon for barn og unge på Oslo 
universitetssykehus og vil henstille OUS om å prioritere dette.  
 

34/2018 

På liv og død — Palliasjon til alvorlig syke og døende 
Stein Kaasa redegjorde kort for NOU 2017:16 – På liv og død. Brukerutvalget opptatt av 
at samhandling med kommunen er avgjørende for å få til et godt palliativt tilbud.  
Høringsfristen gikk ut 21. mai, men brukerutvalget sender inn et innspill direkte til 
Stein Kaasa.  
 

Vedtak 
Brukerutvalget tar redegjørelsen til orientering og sender inn et høringsinnspill.  
 

35/2018 

Konseptfase Gaustad/Aker 
Einar Hysing informerte om status i konseptfasen. Leder av brukerutvalget deltar i en 
risiko- og sårbarhetsanalyse som skal gjennomføres denne uken.  
 
Vedtak 
Redegjørelsen tas til orientering og ønskes inn som et fast punkt på agendaen.  
Brukerutvalget ber om at det gjøres en risikovurdering av at det planlegges å bygge ut 
sykehuset i to faser. 
 

36/2018 
Eventuelt 

 Ingen saker meldt 
 


