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Protokoll 
 
 

Tilstede: Alf Magne Bårdslett, Cathrine Aas 
Moen, Marianne Valgaard Skifjell, 
Svein Arne Holst-Larsen, Ewy 
Halseth, Sissel H. Andersen, 
Fredrik Nilsson, Esben Madsen, 
Erik Bjelland 
 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
Brukerutvalget 17.03.2017 

Fraværende: Hilde M. Aanerud Vår ref.: 17/00491-9 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
20/17 Orientering/presentasjon om nasjonal 

informasjonskampanje «Bare spør» v/Marie 
Brudvik, avd. for kvalitet- og pasientsikkerhet: 
 
Vedtak:  
Presentasjonen tas til orientering og brukerutvalget  
ønsker å slutte seg til informasjonskampanjen.»Bare 
spør». Brukerrepresentant i arbeidsgruppen meldes 
tilbake til Marie Brudvik. 
 

 

21/17 Omvisning på sykehuset v/besøkskoordinator Marie 
Sleveland: 
 
Brukerutvalget fikk omvisning på sykehuset, samt 
informasjon om hovedtanken for løsninger i sykehuset.  
 

 

22/17 
 

Godkjenning av møteinnkalling til møtet 17.03.17.: 
 
Vedtak: 
Møteinnkalling til møtet 17.03.17. godkjennes 
 

 

23/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.02.17.: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 13.02.17. godkjennes. 
 

 

24/17 Oppdrag og bestilling: 
Dokumentet «Oppdrag og bestilling» var sendt ut på 
forhånd til brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Dokumentet «Oppdrag og bestilling» tas til orientering. 
 

 

25/17 Møteplan høsten 2017: 
Møteplan for brukerutvalget våren 2017, har tidligere 
blitt vedtatt.  
 

 



 

Vår ref: 17/00491-9 Side 2 av 4 

 

Saksnr. Tittel Ansvar 
Vedtak: 
Møtedatoer høsten 2017 er tatt til orientering og 
godkjent: 
 
Fredag 22. september 
Fredag 20. oktober 
Fredag 17. november 
Fredag 15. desember  
 

26/17 Sykehusapoteket v/Katrine Bøvre vedr. «manglende 
oversikt over pasientenes medisinbruk og 
pasientsikkerhet: 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. Brukerutvalget ber 
om at medisinbruk blir gitt spesiell oppmerksomhet. 
 

 

27/17 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg m.v.: 
 
Kreftplan for Ahus: 
Det skal utarbeides Kreftplan for Ahus mot 2030. 
Viseadm. direktør Tone Ikdahl blir prosjektleder og det 
var ønskelig å få med representanter også fra 
brukerutvalget. 
 
Erik Bjelland og Cathrine Aas Moen er foreslått som 
brukerrepresentanter.. 
 
Brukerrepresentant til Samarbeidsforum (SF) Ahus – 
Bydelene: 
 
Esben Madsen, fast medlem og Ewy Halseth, vara er 
foreslått som brukerrepresentanter. 
 
Hvordan ansvarliggjøre kliniker og pasient i bruk av 
behandlingshjelpemidler: 
 
Sissel Andersen, fast medlem og Cathrine Aas Moen, 
vara, er foreslått som brukerrepresentanter 
 
Arbeidsgruppe årlig melding: 
 
Eirik Bjelland og Svein Arne Holst-Larsen er tidligere 
foreslått som representanter. Esben Madsen tiltrer 
arbeidsgruppen. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget slutter seg til alle oppnevningene i råd og 
utvalg nevnt ovenfor. 
 

 

28/17 Orienteringer fra møter, utvalg m.v. hvor brukerne 
er representert: 
 
Svein Arne Holst.Larsen: 
- Klinisk Etikk Komité (KEK) 
- Arbeidsutvalget «Møtepunktet» 
- Møte med Prematurforeningen 
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Ewy Halseth: 
- Møte med Prematurforeningen 

 
Cathrine Aas Moen: 
- Kreftplan Ahus 
 
Eirik  Bjelland: 
- Kreftplan Ahus 
 
Marianne V. Skifjell: 
- KRUT-team kompetanseteam 
- Seminar  barn og unges psykiske helse 
 
Fredrik Nilsson: 
- FAST-team (arbeidsgruppe DPS Groruddalen) 
- Prosjektgruppe vedr. omstilling av døgntilbud 

psykisk helsevern for voksne DPH 
 

Vedtak: 
Orienteringene er tatt til orientering og notat eller referat 
fra møtene sendes sekretær i brukerutvalget. 
 

29/17 Eventuelt: 

 Kontordag i glassgata: 
Avvikles i juni i forbindelse med 
informasjonskampanjen «Bare spør».  
 

 Lyttepost: 
Ønsker presentasjon i et brukerutvalgsmøte  
hvordan lytteposten er bygget opp/hva den brukes 
til. 
 

 Deltagelse på Helsekonferansen 2017; 11. og 
12.05.17.: 
Eirik Bjelland deltar. Sekretær i brukerutvalget 
melder på Eirik Bjelland. 
 

 Den internasjonale sykepleierdagen 12.05.17. 
Svein Arne Holst-Larsen holder innlegg på vegne av 
brukerutvalget på den internasjonale 
sykepleierdagen. Svein Arne ønsker innspill fra 
medlemmene i brukerutvalget. 
 

 Bilde av brukerutvalget: 
Marie Sleveland tok et situasjonsbilde, samt bilde av 
Esben Madsen; ny representant etter Harald 
Korsgaard. 
 

 Styreseminar og styremøte 21. og 22.03.17. 
Deltagelse på styremøtene er tidligere sagt å gå på 
rundgang. Cathrine Aas Moen deltar på 
styreseminaret og styremøtet. Alf Magne Bårdslett  
deltar kun på styreseminaret. Eirik Bjelland deltar på 
styremøtet. 
 

 Dagsseminar brukerutvalget 
Brukerutvalget ønsker et dagsseminar for å bli bedre 
kjent, bli enige om arbeidsform, samt hvilke saker de 

 



 

Vår ref: 17/00491-9 Side 4 av 4 

 

Saksnr. Tittel Ansvar 

skal jobbe med. Dato som ble satt er fredag 
21.04.17. fra kl. 15 – 18. (i etterkant av møtet i 
brukerutvalget). 
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