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Protokoll 
 

Tilstede: Alf Magne Bårdslett, Marianne 
Valgaard Skifjell, Svein Arne 
Holst-Larsen, Ewy Halseth, Sissel 
H. Andersen, Fredrik Nilsson, 
Esben Madsen, Eirik Bjelland 
 
I tillegg møtte: 
Marie  Sleveland, sak 45/17 
Øystein Mæland, sak 46/17 
Jo Inge Myhre, sak 47/17 
Karin Vassbakk, sak 48/17 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
brukerutvalget 22.05.2017 

Fraværende: 
 
Referent: 

Cathrine Aas Moen, Hilde M. 
Aanerud 
Tone Joranger 

Vår ref.: 17/00491-13 

 
 

Saker til behandling 
 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
42/17 Godkjenning av møteinnkalling til 22.05.17. 

 
Vedtak: 
Møteinnkallingen fra møtet 22.05.17. godkjennes 
 

 
 
 

43/17 Protokoll fra møtet 21.04.17. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet 21.04.17. ble godkjent i møtet den  
21.04.17. 
 

 

44/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høringssvar fra brukerutvalget – «Framtidig 
helseforetakstilhørighet for Kongsvinger sykehus»: 
 
Høringsutvalget bestående av Eirik Bjelland, Esben 
Madsen og Sissel Andersen har utarbeidet et utkast til 
høringssvar som er sendt på intern høring i 
brukerutvalget. Det fremkom ingen innspill internt fra 
brukerutvalget.  
 
Vedtak: 
Sekretær i brukerutvalget sender høringssvaret fra 
brukerutvalget til Helse Sør-Øst. Høringssvaret legges 
ved utsendelse av protokollen til brukerutvalget. 
 

 

45/17 Lyttepost v/Marie Sleveland, Kommunikasjon: 
Brukerutvalget ønsket en orientering om «Lytteposten»; 
hvordan den er bygget opp og hva den brukes til. 
Lytteposten er et tilbud til deg som pasient eller 
pårørende som ønsker å gi en tilbakemelding på 
hvordan de har opplevd møtet med sykehuset. På den 
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måten kan vi få viktig informasjon som vi kan lære av og 
bruke i videreutviklingen av tilbudet til pasienter og 
pårørende. Teksten som ligger ute på internett, er til 
revidering. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ønsker, hvis mulig, at det lages en 
oversikt over hvilke/hva slags saker som kommer inn til 
«Lytteposten» Denne oversikten sendes sekretær i 
brukerutvalget to ganger i året. Det legges også til en 
setning på «Lytteposten» sin side som viser til 
brukerutvalgets nettsider på ahus.no. 
 
Presentasjonen tas ellers til orientering.  
 

46/17 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
Det ble orientert om følgende saker: 

 Styremøte onsdag 24.05.17. 

 Fødetilbudet; ref. Romerikes Blad.  

 Pakkeforløpene; stabilt rundt 70% som er kravet.  

 Korridorpasienter 

 Regnskapet for april er avsluttet med et 
regnskapsmessig overskudd på 2,7 mill. kr. Samlet 
etter 4 måneder er det regnskapsmessige 
overskuddet 9,1 mill. kr. Dette er 38,9 mill. kroner 
svakere enn budsjett. 

 Kongsvinger foretakstilhørighet  

 Vestby besluttet overført til Østfold sykehus. Skjer i 
løpet av 2018.  

 

 

47/17 Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering (LGG) 
pr. 1. tertial 2017 v/Jo Inge Myhre: 
Jo Inge Myhre presenterte LGG 1. tertial 2017. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

48/17 Orientering om brukermedvirkning i forskning – 
rutiner ved  Ahus pr. i dag v/Karin Vassbakk: 
Karin Vassbakk holdt en presentasjon om 
brukermedvirkning på Ahus, samt rutiner på Ahus per i 
dag. 
 
Vedtak: 
Innkommende forskningssøknader sendes fra Karin 
Vassbakk til leder av brukerutvalget som videresender 
internt til brukerutvalget. Brukermedvirkning er viktig i 
alle faser. Eirik Bjelland er brukerutvalgets representant 
i Felles forskningsutvalg for Ahus og Campus. 
 
Presentasjon tas ellers til orientering. 
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 Orienteringer fra møter, utvalg mv. hvor brukerne er 

representert: 
 
Sissel Andersen: 

 KPU medisinsk divisjon 

 Samhandlingsutvalg 
 
Svein Arne Holst-Larsen: 

 Den internasjonale sykepleierdagen 
 

Alf Magne Bårdslett: 

 Dialogmøte mellom ledere, nestleder og sekretærer 
i brukerutvalg i Helse Sør-Øst og regionalt 
brukerutvalg 
 

Eirik Bjelland: 

 FFO-kurs modul 3 

 Kreftplan for Ahus 2017 – 2030 

 Møte i høringsgruppen vedr. foretakstilhørighet 
Kongsvinger sykehus 

 Helsekonferansen 2017 
 

Vedtak: 
Gjennomgangen ble tatt til orientering. 
Viser til tidligere vedtak i brukerutvalget under dette 
punkt at agenda, eventuelt referat fra møter skal sendes 
til sekretær i brukerutvalget. 
 

 

50/17 Oppnevning av brukerrepresentanter: 
 
Samarbeidsprosjekt for pasienter med behov for 
kommunal øyeblikkelig hjelp innen psykisk helse og 
rus (Follo): 
Fredrik Nilsson 
 
Ambulante team og tjenester: 
Svein Arne Holst-Larsen, fast medlem 
Eirik Bjelland, vara 
 
Prosjekt «Etablering av utadrettet nettverksteam»: 
Marianne V. Skifjell, fast medlem 
Sissel Andersen, vara 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget slutter seg til oppnevningen i råd og 
utvalg nevnt ovenfor. 
 

 

51/17 Eventuelt: 

 Rehabiliteringskonferansen: 
Esben Madsen er påmeldt til Rehabiliterings-
konferansen 14. – 15.09., samt pre-konferansen den 
13.09.17. Sted for konferansen er Scandic Park 
Sandefjord. 
 

 Brukerutvalget etterlyste status på Ipad. Sekretær i 
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brukerutvalget sjekker opp dette. 
 

 Det er ønskelig med pauser hvert 45. minutt i 
møtene i brukerutvalget. Dette hensyntas når 
agenda settes opp. 
 

 

   
 
 
 


