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Å rsrapport 2017 
for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF 

Innledning  
Brukerutvalgets viktigste oppgave er å bidra til kvalitetsforbedring, primært på systemnivå slik 
at pasienter og pårørende opplever et velfungerende sykehus med god kvalitet på 
helsetjenestene.  
 
Brukerutvalget har avholdt 8 møter á 4 timers varighet i 2017.  
Det ble i styremøtet i juni oppnevnt brukerutvalg for en ny toårs periode.  
 
Brukerutvalget som ble oppnevnt i styresak 46/2015 for perioden 2015-2017, hadde følgende 
sammensetning:  
Tove Nakken, Kreftforeningen, leder 
Lilli-Ann Stensdal, Norges Handikapforbundet /SAFO, nestleder  
Heine Århus, Foreningen for hjertesyke barn /FFO 
Kim Fangen, Nye Pluss- Hivpositives landsforening/FFO 
Twinkle Dawes, Innvandrerkvinners ressurs- og aktivitetsgruppe  
Veslemøy Ruud, Norges Astma- og Allergiforbund /FFO 
Tommy Sjåfjell, A-larm 
Kjell Silkoset, Personskadeforbundet /FFO 
Arne Olav Grønbech Hope, Norges Handikapforbund/SAFO 
Stine Bjerklund Dybvig, Cerebral parese-foreningen/FFO 
Tayyab M. Choudri, Internasjonal helse- og sosialgruppe 
Kristin Borg, Pensjonistforbundet 
Pål Kjeldsen, Kreftforeningen – (fom 19.04.16) 
Mari Ourom, Rådgivning om spiseforstyrrelse /FFO - (fom 19.04.16) 
 
Brukerutvalget som ble oppnevnt i styresak 46/2017 for perioden 2017-2019 består av 
følgende representanter: 
Tove Nakken, Kreftforeningen, leder 
Kim Fangen, Nye Pluss- Hivpositives landsforening/FFO, nestleder 
Solveig Rostøl Bakken, Pensjonistforbundet 
Twinkle Dawes, Innvandrerkvinners ressurs- og aktivitetsgruppe  
Kjell Silkoset, Personskadeforbundet /FFO 
Arne Olav Grønbech Hope, Norges Handikapforbund/SAFO 
Stine Bjerklund Dybvig, Cerebral parese-foreningen/FFO 
Pål Kjeldsen, Kreftforeningen  
Mari Ourom, Rådgivning om spiseforstyrrelse/FFO 
Susan Smerkerud, Parkinssonforbundet/FFO 
Marius Korsell, Landsforeningen for slagrammede/SAFO 
Anne Giertsen, Foreningen for hjertesyke barn/FFO 
Brita Rønbeck Bølgen, Mental Helse Ungdom 
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Representasjon fra ledelsen ved Oslo universitetssykehus 
Leder av avdeling samhandling, Kari Skredsvig har vært fast møtende representant fra ledelsen. 
Administrerende direktør, Bjørn Erikstein har møtt for dialog i direktørens time. Videre har en 
rekke representanter fra ledelsen møtt brukerutvalget i forbindelse med ulike saker. 

Brukerutvalgets kontakt med styret 
Leder og nestleder har deltatt som observatører på styremøter. Brukerutvalget har hatt et felles 
møte med styret 26. oktober 2017, for å orientere om sin virksomhet og for dialog (styresak 
67/2017). Brukerutvalget presenterte følgende temaer, med bakgrunn i arbeidet med 
utviklingsplan 2035: pasientforløp, brukerstyrte poliklinikker, psykisk helse og på oppfordring 
fra styret; migrasjonshelse.   

Brukerutvalgets kontakt med de klinikkvise brukerrådene 
Det ble arrangert opplæringskurs – Modul 2 - for brukerutvalg og klinikkvise brukerråd høsten 
2017.   
Brukerutvalget inviterte brukerrådene til dialogmøte våren 2017. Tema for dialogmøtet var 
pasientforløp og hvordan jobbe sammen for å styrke brukerstemmen på OUS.  

Representasjon i klinikkvise brukerråd ved Oslo universitetssykehus  
 Barne- og ungdomsklinikken - Heine Århus/Anne Giertsen 
 Hjerte-, lunge- og karklinikken - Veslemøy Ruud/Twinkle Dawes 
 Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi – Kjell Silkoset 
 Klinikk for kirurgi, inflamasjonsmedisin og transplantasjon – Arne Olav Hope 
 Klinikk psykisk helse og avhengighet – Brita Bølgen 
 Kreftklinikken - Tove Nakken 
 Kvinneklinikken – Twinkle Dawes 
 Medisinsk klinikk - Lilli-Ann Stensdal/Solveig Rostøl Bakken 
 Ortopedisk klinikk - Stine B Dybvig 
 Nevroklinikken – Pål Kjeldsen 

Deltakelse i prosjekter, råd og utvalg  
Barne- og ungdomsprogrammet - Veslemøy Ruud 
Biobank- og registerutvalget (BBRU) - Tove Nakken 
Brukerutvalget Aker helsearena - Veslemøy Ruud/Arne Olav Hope 
C3 - center for connected care - Kim Fangen 
Driftsstyret for kreftområdet - Tove Nakken 
Ernæringsrådet - Mari Ourom 
Fagprosedyre PPO - Lilli-Ann Stensdal 
Fagråd for klinisk forskningspost - Kim Fangen 
Fagråd for nyfødtmedisin - Veslemøy Ruud 
Forbedring av driften 2017-2020, Styringsgruppe - Tove Nakken 
Forskning på antibiotikaresistens – styringsgruppe - Heine Århus 
Forskningsoppsummering - effekter av LMS Barn/unge - Stine B Dybvig 
Forum for pasient- og pårørendeopplæring - Lilli-Ann Stensdal/Mari Ourom 
Hendelsesanalyseutvalg - Tove Nakken 
Kapasitetsprosjektet HSØ - faggruppe Alderspsykiatri - Twinkle Dawes 
Kapasitetsprosjektet HSØ - faggruppe Nevrologi - Pål Kjeldsen 
Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområde - Tove Nakken 
Konseptfase etablering protonterapi – referansegruppe - Tove Nakken 
Konseptfase nytt klinikkbygg Radiumhospitalet - Tove Nakken 
Konseptfase regional sikkerhetsavdeling med tilgrensende funksjoner – Brita Bølgen 
Koordinerende enhet - Lilli-Ann Stensdal 
Kurs i brukermedvirkning i forskning, arbeidsgruppe – Kim Fangen 
Læringsnettverket Gode Pasientforløp – Solveig Rostøl Bakken 
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Minimetodeutvalget - Tove Nakken 
Nasjonal Kompetansetjeneste for Sykdomsrelatert Underernæring - Tove Nakken 
Organisering av intensivbehandling av barn etter nyfødtperioden i OUS - Veslemøy Ruud 
Organisering av PPO, pilotprosjekt - Lilli-Ann Stensdal 
Pasientsikkerhet- og kvalitetsutvalget, Prehospital klinikk – Marius Korsell 
Programkomite regional konferanse om brukermedvirkning – Tove Nakken, Kim Fangen 
Prominet - Tove Nakken 
Prosjekt palliativt tilbud på Radiumhospitalet - Tove Nakken 
Prosjekt: Vel hjem - prosjektgruppe Kjell Silkoset/ Tayyab Chaudry/ Solveig Rostøl Bakken 
Regionalt forskningsutvalg - Tove Nakken 
Regionalt kapasitetsutvalg intensivmedisin - Kjell Silkoset 
Regionalt nettverk for kontinuerlig forbedring - Kim Fangen 
Råd for barn som pårørende – Mari Ourom 
Råd for faglig dokumenter - Lilli-Ann Stensdal 
Samarbeidsutvalget i Hovedstadsområdet - Tommy Sjåfjell/Brita Bølgen 
Sentralt kvalitetsutvalg - Tove Nakken/Heine Århus/Kim Fangen 
Smerteklinikken, brukerpanel - Lilli-Ann Stensdal/Kjell Silkoset 
Styringsgruppa kreftbiobank - Tove Nakken 
Ungdomsrådet - Stine B Dybvig 
Utviklingsplan, sentral arbeidsgruppe – Tove Nakken 
Utviklingsplan, arbeidsgruppe medisin – Kim Fangen 

Representasjon og foredrag på konferanser/seminarer/arrangementer  
 N3-ledersamling OUS – Tove Nakken og Lilli-Ann Stensdal 
 Nasjonalt topplederprogram - Tove Nakken (foreleser) 
 Brukerpanel for forskere på OUS – Kim Fangen, Pål Kjeldsen, Lilli-Ann Stensdal, Stine B. 

Dybvig, Tove Nakken 
 Halvårlige samlinger for ledere og nestledere av brukerutvalg i Helse Sør-Øst - Tove Nakken, 

Lilli-Ann Stensdal og Kim Fangen 
 Kurs i brukermedvirkning i forskning – Kim Fangen, Stine B. Dybvig, Twinkle Dawes, Lilli-

Ann Stensdal, Pål Kjeldsen, Heine Årshus  
 Blogginnlegg om organdonasjon på Ekspertsykehuest – Tove Nakken 
 Blogginnlegg om digitalisering av sykehus på Ekspertsykehuset – Kim Fangen 
 Paneldebatt på EHiN – Kim Fangen 
 Erfaringsmøte med Pasient- og brukerombudet – Tove Nakken, Brita Bølgen, Pål Kjeldsen 
 Brukerseminar arrangert av Brukerrådet i KPHA – Brita Bølgen 
 Dialogmøte brukermedvirkning i forskning HiOA – Tove Nakken 
 NORSMAN – forskning på eldre og kreft 
 Forskningsseminar Medisinsk klinikk – Solveig Rostøl Bakken 
 Konferanse i regi av Forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi – Tove Nakken 
 Seminar om brukermedvirkning i forskning, Norsman – Kim Fangen,  
 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i nasjonale kvalitetsregistre – Kim Fangen, 

Heine Århus, Pål Kjeldsen 
 Pasientsikkerhetsseminaret – Pål Kjeldsen og Marius Korsell 
 Klinisk forskningspost seminar: The use of health registers in Norway and how we can 

create a positive impact for clinical interventions studies – Kim Fangen  
 Fagdag for pasient og pårørendeopplæring – Solveig Rostøl Bakken 
 Møteplass Oslo – Tove Nakken  
 
Viktige saker behandlet i brukerutvalget  
 Pasientforløp 

Å påvirke til helhetlige og gode pasientforløp fra hjem til hjem har vært Brukerutvalgets 
hovedmål for 2017 og temaet er belyst og arbeidet med fra ulike vinkler gjennom hele året.  
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 Strategi for likeverdige helsetjenester 
Brukerutvalget ga sine innspill til denne strategien 

 Regional konferanse om brukermedvirkning 
Oslo universitetssykehus HF har i samarbeid med Brukerutvalget fått i oppdrag fra Helse 
Sør-Øst RHF å planlegge, gjennomføre og evaluere en felles konferanse for brukerutvalg og 
fagpersoner vinteren 2018. Oslo universitetssykehus HF har påtatt seg å være 
hovedarrangør og Tove Nakken leder programkomitéen for denne konferansen. 

 Oppdragsdokumentet 2017 
Innsikt i oppdrag og bestilling for Oslo universitetssykehus HF gitt i foretaksmøtet 15. 
februar 2017  

 Kreftrehabilitering   
Brukerutvalget støtter etablering av senter for kreftrehabilitering og ønsker at driften sikres 
og utvides utover det første prosjektåret.  

 Konseptfase for nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet 
I tillegg til at brukerutvalget har vært representert i prosjektgruppen, er brukerutvalget 
orientert om status og har gitt sine innspill skriftlig. 

 Konseptfase for den nye regionale sikkerhetsavdelingen 
I tillegg til at brukerutvalget har vært representert i prosjektgruppen, er brukerutvalget 
orientert om status og har gitt sine innspill skriftlig. Brukerutvalget har vært i dialog med 
både brukerrådet i KPHA, brukerrådet ved PUA og har lyttet til innspill fra fagmiljøet.  

 Rapport om behov for nye finansieringsordninger 
Brukerutvalget er orientering om funn og forslag i rapport om behov for nye 
finansieringsordninger.  

 Likeverdige helsetjenester 
Sykehuset har bygget opp en kompetanse som er vidt etterspurt og arbeider godt med fokus 
på ulike grupper hvor likeverd ikke er en selvfølge. Temaet bør, etter brukerutvalgets 
mening, fortsatt ha et tydelig fokus og bidra til at begrepet "likeverdige helsetjenester" 
omfatter alle pasientgrupper ved sykehuset.  

 Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus 
Brukerutvalget har et godt samarbeid med pasient- og brukerombudet. Ombudet har deltatt 
på et møte i brukerutvalget og brukerutvalget har deltatt på erfaringsmøte hos pasient- og 
brukerombudet.  

 Usikker genetisk informasjon 
Brukerutvalget arrangerte et temamøte om formidling av usikker genetisk informasjon med 
avdeling for medisinsk genetikk og bioteknologirådet.  

 Ønske om nasjonale e-konsultasjonstakster 
Brukerutvalget har sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet med et ønske 
om å se på nasjonale e-konsultasjonstakster.  

 Ny personvernforordning 
Brukerutvalget har vært opptatt av hvilke muligheter som ligger i personvernlovgivningen 
som åpner for modernisering og digitalisering av Oslo universitetssykehus HF 

 Utviklingsplan 2035 
Utvikling av pasientens helsetjeneste er viktig for brukerutvalget, som har engasjert seg i 
arbeidet med utviklingsplanen.  

 Innovasjonsstrategi for Oslo universitetssykehus HF 
Innovasjonsavdelingen samlet inn innspill til innovasjonsstrategi for OUS gjennom 
gruppearbeid.  

 Budsjett 2018 
Brukerutvalget ba om en innføring i hovedtrekkene i budsjettet for 2018. 

 Prosjektet Digitale pasienttjenester  
Prosjektet som skal se på elektroniske forløp for og med personer som lever med hiv er nå 
besluttet igangsatt fra januar 2018. Brukerutvalget følger dette prosjektet tett.  
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 Spørsmål til Administrerende direktør 
Brukerutvalget har aktivt brukt den muligheten de har til å stille Administrerende direktør 
spørsmål. Temaer for disse spørsmålene har blant annet vært mangel på teleslynger på 
sykehusets møterom, underernæring blant pasienter, sen postgang fra sykehuset, overgang 
fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling, forholdene ved Intermediærposten ved 
avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Finansiering og ulik behandling av barn og 
unge med behov for rehabiliteringsopphold på Geilomo, tilrettelegging for rullestolbrukere 
på sykehotellet på Rikshospitalet, autolog stamcelletransplantasjon for MS-pasienter på 
Haukeland sykehus og Oslo universitetssykehus. Brukerutvalget og administrerende 
direktør har også hatt gode samtaler om blant annet skillet mellom somatikk og psykisk 
helse og avhengighet og om hvordan sykehuset kan sørge for at pasienter får time i hånda 
også på timer langt frem i tid.  

 
 

 


