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Protokoll 
 
 

Tilstede: Alf Magne Bårdslett, Marianne 
Valgard Skifjell, Svein Arne Holst-
Larsen, Ewy Halseth, Fredrik 
Nilsson, Hilde M. Aanerud, Eirik 
Bjelland, Cathrine Aas Moen 
 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
23.01.2017 

Fraværende: 
 
 
Referent: 

Sissel H. Andersen, Harald 
Korsgaard 
 
Tone Joranger 

Vår ref.: 17/00491-2 

 
 

Saker til behandling 
 

Saksnr. Tittel Ansvar 

01/17 Godkjenning av møteinnkalling 23.01.17. 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen ble godkjent 
 

 

02/17 
 
 
 
 

Referat fra møtet 12.12.16. 
 
Vedtak: 
Møtereferatet fra brukerutvalget 12.12. godkjennes 
 

 

 
03/17 

 
Konstituering nytt brukerutvalg 
 
Vedtak: 
Enstemmig valgt som leder; Alf Magne Bårdslett og som 
nestleder Cathrine Aas Moen. 
 

 

 
04/17 

 
Årsmelding 2016 – Brukerutvalgets virksomhet 
Årsmelding 2016 – brukerutvalgets virksomhet var på 
forhånd sendt til brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Eventuelle innspill sendes Tone Joranger innen 
31.01.17. 
 

 

 
05/17 

 
Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. dir. 
Øystein Mæland 
 

 Influensaen er på hell og korridorbelegg på vei ned. 
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Saksnr. Tittel Ansvar 

 Foreløpig regnskapsmessig resultat for desember er 
et overskudd på 6 mill. kr. Samlet foreløpig 
regnskapsmessig resultat for 2016 er 9 mill. kr. 
Endelig regnskap vil foreligge i midten av februar  

 
 Ski sykehus frem mot 2030. Det pågår et prosjekt 

vedr. fremtidig bruk av Ski sykehus. Det skisseres 
fire mulige alternativer for et fremtidig Ski sykehus: 

o Dagsykehus 
o Dagsykehus tilpasset Follobefolkningen og 

tettere samarbeid med kommunene 
o Lokalsykehus med døgndrift, men uten 

akuttfunksjoner 
o Avvikling av dagens drift ved Ski sykehus 

 
Allmøte på Ski sykehus torsdag 26.01.17 

 

 
06/17 

 
Utkast til Årlig melding 2016 – Akershus 
universitetssykehus HF 
Utkast til Årlig melding 2016 – Akershus 
universitetssykehus var sendt ut på forhånd til 
brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Eventuelle innspill sendes Tone Joranger innen 
31.01.17. 
 

 

  
07/17 

 
Eventuelt: 

 Protokoll/møtereferat – nummerering av saker: 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ønsket protokoll fremfor møtereferat, 
samt fortløpende nummerering på sakene. 
 

 Møteplan 2017: 
 
Vedtak: 
Møteplanen frem til sommeren er: 
Mandag 23.01. 
Mandag 13.02. 
Fredag 17.03. 
Fredag 21.04. 
Mandag 22.05. 
Mandag 19.06. 
Møteplanen for høstsemesteret settes opp på møtet 
17.03.17. 
 

 Kontordag i glassgata: 
o Brukerutvalget ønsker å videreføre 

kontordag i glassgata.  
o Lage oversikt med dato, samt hvem som 

betjener møtepunktet fra brukerutvalget. 
o Svein Arne er kontaktperson mot 

Møtepunktet 
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Saksnr. Tittel Ansvar 

 
 
 

 Brosjyre brukerutvalget: 
 
Vedtak: 
Leder og nestleder lager nytt utkast til brosjyre og 
sendes brukerutvalget til gjennomlesning. 
 

 Nettbrett: 
 
Vedtak: 
Da det var forfall fra enkelte medlemmer, tas saken 
opp igjen på møtet i februar. 
 

 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg, 
prosjektgrupper/arbeidsgrupper m.v. 
 
Vedtak: 

o Brukerutvalget har fått tilsendt oversikt over 
hvilke utvalg, prosjektgrupper/arbeidsgrupper 
det tidligere brukerutvalget deltok i.  

o Brukerutvalget melder inn hvilke utvalg, 
prosjektgrupper m.m. de ønsker å være med 
på til nestleder. 

o Settes opp igjen på møtet i februar 
 

 Nyfødt intensiv Ahus i regi av 
Prematurforeningen – barns rettigheter når de er 
innlagt: 
 
Vedtak: 
Ewy Halseth og Svein Arne Holst-Larsen deltar på 
møtet tirsdag 14.02.17. 
 

 Brukerrepresentant til et fagutviklingsprosjekt 
innenfor psykisk helsevern 
 
Vedtak: 
Marianne V. Skifjell deltar i prosjektet. 
 

 Brukerrepresentant til prosjekt 
“Hverdagsmestring” – Samhandling: 
Ewy Halseth deltar i prosjektet med Hilde M. 
Aanerud som vara. 
 

 Omvisning Ahus 
 
Vedtak: 
Tone Joranger sjekker datoer med Marie Sleveland, 
besøkskoordinator og kommer tilbake med forslag til 
dato. 
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