
 

Vår ref: 17/00491-15 Side 1 av 3 

 

 
 
 

 
Protokoll 
 
 

Tilstede: 
 
 
 
 
 
Fraværende: 
 
Andre som 
var tilstede: 
 
 

Alf Magne Bårdslett, Cathrine Aas 
Moen, Svein Arne Holst-Larsen, 
Ewy Halseth, Sissel H. Andersen, 
Fredrik Nilsson, Esben Madsen, 
Hilde M. Aanerud, Eirik Bjelland 
 
Marianne Valgaard Skifjell 
 
Ann-Mari Lofthus, Josefine Rørvik 
Skåland, Randi Balgaard, Øystein 
Mæland 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
Brukerutvalget 19.06.2017 

  Vår ref.: 17/00491-15 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

52/17 Godkjenning av møteinnkalling til 19.06.17.: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen fra møtet 19.06.17. godkjennes 
 

 

53/17 Protokoll fra møtet 21.04.17.: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 22.05.17. ble godkjent i møtet.  
 

 

54/17 Utarbeide retningslinjer for brukermedvirkning og 
medforskning ved forsknings- og utviklings- 
avdelingen Psykisk helsevern v/Ann-Mari Lofthus: 
Ann-Mari Lofthus arbeider med å utarbeide 
retningslinjer for brukermedvirkning og medforskning 
ved forsknings- og utviklingsavdeling, Psykisk 
helsevern. Hun ser dette arbeidet som svært viktig å 
være i kontakt med brukerutvalget på sykehuset og 
ønsker to brukerrepresentanter inn i dette arbeidet.  
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. Navn på 
brukerrepresentantene meldes tilbake til Ann-Mari 
Lofthus.  
 

 

55/17 Besøk fra ungdomsrådet v/Josefine Rørvik Skåland: 
Det var ønskelig fra brukerutvalget å få besøk av en 
representant fra ungdomsrådet for å fortelle hva de 
jobber med. Josefine R. Skåland fra ungdomsrådet 
holdt en presentasjon, samt viste en film. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. Brukerutvalget ønsker 
å samarbeide med Ungdomsområdet, samt sette mer 
fokus på ungdomsperspektivet. 
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56/17 Høring om nasjonal faglig retningslinje for 

behandling og rehabilitering ved hjerneslag: 
Brukerutvalget hadde fått tilsendt høringen i forkant av 
møtet. Det nedsettes en arbeidsgruppe til å se på 
høringen. Landsforeningen for slagrammede (LFS), vil 
lage en uttalelse på retningslinjene for høringen. LSF 
som er Esben Madsens forening, ønsker derfor å sitte i 
arbeidsgruppen for høringen. Frist for å sende innspill er 
01.08.17. 
 
Vedtak: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Esben 
Madsen, Cathrine Aas Moen og Ewy Halseth som 
utarbeider forslag til innspill og sender til brukerutvalget. 
Endelig utkast sendes direkte til Helsedirektoratet på 
eget skjema for høringsinnspill. 
 

 

57/17 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
 
Det ble orientert om følgende saker: 

 Møte i HSØ 12.6 om overføring av Vestby. 
Overføring  planlegges 1. mai 2018. Det etableres et 
gjennomføringsprosjekt.  

 HSØ innstiller på at Sykehuset Innlandet fortsatt 
skal ha ansvaret for Kongsvinger sykehus. Saken 
behandles i foretaksmøte før sommerferien. 

 Ansvaret for spesialisthelsetjenestetilbudet i Nes 
kommune overføres til Ahus, tidspunkt ikke fastsatt 

 Dagkirurgisk virksomhet og poliklinisk aktivitet på 
Ski sykehus planlegges videreført. Endoscopi-
tilbudet ønskes utvidet. Ny aktivitet vurderes. Det 
arbeides med å få på plass en koordinator for 
sykehusets virksomhet på Ski sykehus 

 Radiologisystemet RIS/PACS er satt i gang. 
 

  

58/17 Orienteringer fra møter, utvalg m.v. hvor brukerne 
er representert: 
 
Sissel Andersen: 

 Møte i helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg 
(SU) mellom Ahus og kommuner 01.06.17. 
 

Cathrine Aas Moen: 

 Møte i kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalget for 
Svein Arne Holst-Larsen 10.05.17. 

 Arbeidsgruppemøte vedr. læring, mestring og 
rehabilitering 15.05.17. (eget kapittel i Kreftplan for 
Ahus).  

 Møte i prosjektgruppe  om å utarbeide sms- 
infobrosjyre til pasienter på akuttmottak («Klart 
språk») 
 

Eirik Bjelland: 

 Møte i Kreftplan for Ahus 29.05. og 16.06.17. 
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Svein Arne Holst-Larsen: 

 Prosjekt «Ambulerende team og tjenester» 
12.06.17. 
 

 Esben Madsen: 
Samarbeidsforum Ahus og bydelen 30.05.17. 
 

Vedtak: 
Gjennomgangen ble tatt til orientering. Protokollene fra 
møtene brukerrepresentantene har deltatt på, sendes til 
varaene der det er oppnevnt vara. 
 

59/17 Oppnevning av representanter: 
 
Vedtak: 
Ingen nye oppnevninger 
 

 

60/17 Eventuelt: 
 

 Innføringskurs i klinisk etikk 11. – 12.09.17.: 
Svein Arne Holst-Larsen har forespurt om å delta på 
et kurs i klinisk etikk «Etikk i helsetjenesten». 
Målgruppen for kurset er alle som er interessert i 
eller jobber bl.a. med etikk i helsetjenesten og 
medlemmer av kliniske etikk-komitéer. 
 
Vedtak: 
Svein Arne Holst-Larsen deltar på kurset 11. – 
12.09.17. Hans deltagelse er relevant da han er 
brukerrepresentant i Klinisk Etikk Komité på 
sykehuset. 
 

 

 Brukerutvalgsmøte i august: 
Det ble diskutert om det skulle være møte i brukerutvalget i august da 
styremøtet for august utgår.  
 
Vedtak: 
Det ble besluttet at møtet i brukerutvalget for august utgår på lik linje med 
styremøtet.     
          
          
          
      
     

 
 
 
 


