PROTOKOLL

Møtetema:

Brukerutvalgsmøte 23. april 2018 kl 13.00-17.00

Til:
Kopi:

Brukerutvalget ved OUS
Kari Skredsvig, Styret

Dato dok:
Dato møte:

26.04.2018
23.04.2018

Referent:
Tilstede:

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

Forfall:
Sak nr

Godkjenning av innkalling og agenda
21/2018

22/2018

Vedtak
Innkalling og agenda er godkjent
Direktørens time
Ingen skriftlige spørsmål var sendt i forkant.
Temaer som ble diskutert:
 Innføring av felles radiologisystem for HSØ avlyst
 Status Økonomi
 Utviklingsplan
 Konseptfasen Aker/Gaustad
 Selvmord etter endt behandling
 Antall ventende, ventetider og tentativ dato passert
 Brukerundersøkelser
Vedtak
Tas til orientering

23/2018

Styresaker
Gjennomgang av styresakene. Utviklingsplanen er en viktig sak for brukerutvalget og
leder og nestleder gis fullmakt til å uttrykke brukerutvalgets bekymringer over blant
annet nedbygging av sengeplasser, hvorvidt utviklingsplanen ivaretar OUS sitt
samfunnsansvar og samhandlingsansvar, hvorvidt utviklingsplanen sees i sammenheng
med utviklingen av nye bygg og at OUS som landets største sykehus i mye større grad
bør være modige, innovative og fremtidsrettede.
Vedtak
Leder og nestleder stiller på vegne av Brukerutvalget på styremøtet 26.4.18.

24/2018

Orienteringssaker
 Fagseminar for samhandling i hovedstadsområdet
 Status utviklingsplan
Vedtak
Tas til orientering
Erfaringsutveksling
En kort gjennomgang av aktivitet siden forrige møte.

25/2018

26/2018

Vedtak
Tas til orientering
Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Hovedstadsområdet
Samhandlingsoverlege Bente Thorsen fra Stab fag pasientsikkerhet og samhandling ga
en orientering om medisinsk samhandling, Møteplass Oslo og anbefalinger om
samarbeid mellom fastleger og sykehus i Hovedstadsområdet.
Vedtak
Tas til orientering

27/2018

Traumebehandling ved Oslo universitetssykehus
Saken tas opp på bakgrunn av en henvendelse fra Personskadeforbundet, som er
bekymret for situasjonen ved avdeling for tidlig/intermediær rehabilitering ved Oslo
universitetssykehus Ullevål, særlig for pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade.
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilsdal og ass. generalsekretær Per Oretorp redegjorde
for sin bekymring. Avdelingsleder for fysikalsk medisin og rehabilitering Cecilie Røe
svarte på vegne av Oslo universitetssykehus.
Vedtak
Brukerutvalget ønsker å rette en bekymring til Oslo universitetssykehus angående
kapasiteten på plasser for alvorlig traumatisk hjerneskade.

28/2018

Eventuelt
 Konseptfase Aker/Gaustad: Brukerrepresentanter både fra sentralt
brukerutvalg og fra klinikkenes brukerråd meldes inn i konseptfasens
fokusgrupper denne uken. Ledelsen av konseptfasen bes om å orientere
brukerutvalget på hvert møte fremover.

