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Protokoll 
 
 

Tilstede: 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Alf Magne Bårdslett, Ewy 
Halseth, Sissel H. Andersen, 
Esben Madsen, Eirik Bjelland 
 
Fredrik Wennerström, Magne 
Ertesvåg, Øystein Mæland, Kjell 
Åge Vold 

 
Tittel: 

Protokoll fra møtet i 
Brukerutvalget 17.11.2017 

 
Fraværende: 

 
Svein Arne Holst-Larsen, 
Cathrine Aas Moen, Fredrik 
Nilsson, Hilde M. Aanerud 

Vår ref.: 17/00491-21 

 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
80/17 Godkjenning av møteinnkalling til 17.11.17.: 

 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

81/17 Protokoll fra møtet 23.10.17.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

82/17 Triage v/Fredrik Wennerström, akuttmottaket: 
 
Brukerutvalget fikk en orientering/presentasjon av 
Fredrik Wenneström hva triage er, samt hvordan det 
brukes i et pasient- og behandlingsperspektiv. 
 
Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

 

83/17 Pasientterminaler v/Akershus universitetssykehus 
v/Magne Ertesvåg, DDT: 
 
Det jobbes med å utrede alternativer for dagens 
pasientterminaler. Som en del av utredningen, 
gjennomføres pilotprosjekt med oppstart 
november/desember 2017 med varighet til ultimo 
1. kvartal 2018. Følgende alternativer testes ut: 
 
Alternativ 1: Avvikle tjenesten. 
Alternativ 2: TV-skjermer montert på eksisterende  
                     skjermarmer. 
Alternativ 3: TV på tralle/bord 
Alternativ 4: Utlevering av nettbrett og testing med  
                    trådløst gjestenett. 
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Alternativ 5: Oppgradere dagens pasientterminaler. 
 
Vedtak: 
Orienteringen tas til etterretning. 
 

84/17 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør: 
 
Det ble orientert om følgende saker: 
 

 Styringsgruppemøte Kongsvinger: 
o Første møte avholdt onsdag 08.11.17. 

Prosjektet  organiseres innenfor følgende 
tjenesteområder: 

 Pasientbehandling (somatikk, psykisk 
helsevern/rus og prehospital 

 Økonomi 
 IKT/MTU 
 HR 
 Bygg, eiendom og internservice 
 Det er ønskelig med følgende 

representasjon: 

 Inntil to representanter fra 
hvert enkelt helseforetak 

 Én brukerrepresentant med 
nærhet til sykehuset 

 Én tillitsvalgt fra hvert av 
helseforetakene 

 

 Varsel om vedtak fra Datatilsynet:  
o Ekstraordinært direktørmøte torsdag 

09.11.17. 
o Enighet om at HF’enes handlingsrom har 

vært begrenset i forhold til hva Datatilsynet 
forventer. 

o HF’ene søker om en måned utsettelse på 
svarfrist. 

o Avholdes møte for HF’enes styreledere 
tirsdag 14.11.17. 

o Nytt direktørmøte avholdes onsdag 23.11.17. 
 

 Innføring av regional standard av elektronisk 
pasientjournal (EPJ).  
Lørdag 11.11.17. ble regional standard i DIPS 
innført på Ahus. Med standardiseringen tar 
sykehuset et skritt nærmere målet om å etablere én 
felles pasientjournal på tvers av alle helseforetak i 
Helse Sør-Øst. Etter planen skal alle 
helseforetakene i Helse Sør-Øst ha innført regional 
standard i DIPS i løpet av første halvår 2018. 
 

 Styremøte onsdag 22.11.17. 
 
 

 
 

85/17 Budsjett 2018 v/Kjell Åge Vold, økonomi og finans: 
 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til etterretning. 
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86/17 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 

 Ny brukerrepresentant etter Marianne V. Skifjell i  
Ahus sin ressursgruppe opp mot NONEMI (ref. sak 
76/16). 
 
Vedtak: 
Ewy Halseth oppnevnes som brukerrepresentant.. 
 

 

87/17 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 
 

 Alf Magne Bårdslett: 
Samling for ledere, nestledere og sekretærer/ 
koordinatorer i brukerutvalg i HF’ene 07. – 08.11., 
Kristiansand. 
 

 Esben Madsen: 
Møte i arbeidsutvalget «Møtepunktet» 08.11.17. 
 

 Eirik Bjelland 
o Henvendelse vedr. møte med onkologi 

v/Anita Berg Petersen da de ønsker 
brukerrepresentant til avdelingen. 

o Møte vedr. erfaringsutveksling med 
brukerutvalgene og Pasientombudet i O/A 
(30.10.). 

o Felles forskningsutvalg (06.11.17.). 
o Møte i styringsgruppen for prosjekt 

overføring av Vestby kommune til Østfold 
sykehus (14.11.17.). Eirik hadde meldt forfall 
til dette møtet, men sendte inn sine 
kommentarer relatert til sakslisten. 

o Divisjonsmøte kirurgisk divisjon – 
presentasjon av brukerutvalget (16.11.17.) 
 

Vedtak: 
Gjennomgangen ble tatt til orientering. 

 

 

88/17 Eventuelt: 
 

 Ny brukerrepresentant etter Marianne Skifjell: 
Brukerutvalgets sekretær har sendt et brev til FFO 
Akershus og forespurt om ny representant. 
 
Vedtak: 
Avventer tilbakemelding fra FFO Akershus. 
 

 Brukerrepresentant til prosjekt/studie «Er felles 
primærhelsetjeneste og psykisk helsevern bedre 
enn vanlig praksis ved psykisk sykdom « 
(cluster-randomisert studie) v/Torleif Ruud.  
 
Vedtak: 
Eirik Bjelland oppnevnes som brukerrepresentant i 
dette prosjektet. 
 

 Aktiviteten på medlemmene i brukerutvalget i 
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råd og utvalg: 
Stor pågang i antall henvendelser om bruker-
representanter.  
 
Vedtak: 
Forespørsel om brukerrepresentanter sendes 
organisasjonene så sant ikke brukerutvalget har 
egne representanter eller kapasitet. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 


