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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 
 

Alf Magne Bårdslett, Cathrine Aas 
Moen, Jannicke Boge, Svein Arne 
Holst-Larsen, Ewy Halseth, Sissel 
H. Andersen, Eirik Bjelland 
 
 
Kjell Åge Vold, Øystein Mæland, 
Josefine Rørvik Skåland 
 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
Brukerutvalget 09.05.2018 

Fraværende: Hilde M. Aanerud, Esben Madsen Vår ref.: 18/00368-8 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

34/18 Godkjenning av møteinnkallingen: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

35/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.04.18.: 
 
Protokollen godkjennes 
 

 

36/18 Årsmelding 2017 Pasientombudet v/Oddvar T. 
Faltin, teamleder kommunale helse- og 
omsorgstjenester: 
 
Vedtak: 
Utgår. Settes opp igjen på et senere møte.  
 

 

37/18 Økonomisk langtidsplan (ØLP) 2019 – 22 v/Kjell Åge 
Vold, ass. direktør enhet for økonomi og finans: 
 
Kjell Åge Vold presenterte foretakets innspill til 
økonomisk langtidsplan 2019 – 22. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar innspill til foretakets økonomiske 
langtidsplan til orientering. 
 

 

38/18 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
 
Det ble orientert om følgende saker: 
 

 Overføring av Vestby til sykehuset Østfold: 
Sykehuset Østfold overtar ansvaret for pasienter i 
Vestby kommune 02.05.18. Det er inngått en 
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Saksnr. Tittel Ansvar 

avlastningsavtale med Ahus for ø-hjelpsinnleggelser 
for indremedisinske, kirurgiske og ortopediske 
pasienter.  
 

 Avklaring fra HSØ ang kontorbygg («Kiwibygget»). 
Det er gitt klarsignal for å gå videre med saken 
Sammen med Velferdslaget rigges plan for 
prosjektet.  

 

 Uvanlige mange korrridorpasienter. Skyldes nok at 
influensasesongen har vært tøffere enn de siste 
årene og trukket ut i tid. 
 

 Økonomisk resultat de fire første måneder, er på 
budsjett. 
 

 Jørn Limi er tilsatt som viseadm. direktør 

 

 Kathrine Hay er ansatt som prosjektdirektør innen 
satsningsområdet «den kritisk syke pasient» og skal 
rapportere til viseadm. direktør. Hun starter 
20.08.18. Hay er utdannet sykepleier og 
siviløkonom. Hun kommer fra stillingen som 
administrerende direktør i Nimi. 

 

 Sak i KPU vedr. mangelfull registrering og merking 
av pasienter som kommer inn i akutten og blir sendt 
videre. Svein Arne Holst-Larsen ba i den forbindelse 
om at vi som er brukerrepresentanter kan få 
retningslinjer for hvordan vi skal gå frem hvis vi vil 
besøke en avdeling eller en sengepost for å 
observere og undersøke miljøet og se hvordan det 
er. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget bes konkretisere hva de ønsker og 

spille inn til sykehusledelsen. 
 

39/18 Høring «På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke 
og døende»: 
 
Arbeidsgruppen v/Eirik Bjelland, Cathrine Aas Moen, 
Svein Arne Holst-Larsen og Ewy Halseth, har utarbeidet 
forslag til innspill til høringen og sendt til brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Forslag til innspill ble behandlet i brukerutvalget. 
Brukerutvalget ga sin tilslutning til høringen som  
oversendes Sissel Steffensen for videre koordinering.  
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40/18 Ventetid og behandling av barn ved ortopedisk 

klinikk: 
 
Alf Magne Bårdslett har mottatt ett brev fra FFO 
Lørenskog og ett brev direkte fra pårørende vedr. 
behandling av barn, samt ventetid. Det var ønskelig fra 
FFO Lørenskog å ta dette opp som en generell sak i 
brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Sekretær i brukerutvalget har tatt kontakt med 
klinikkdirektør ortopedisk klinikk som har gitt sin 
tilbakemelding på disse to brevene. Tilbakemeldingen 
er sendt til brukerutvalget. 
 
Klinikkdirektør ortopedisk klinikk vil også avlegge 
brukerutvalget et besøk i mai for å orientere/forklare 
logistikken internt og i forhold til primærhelsetjenesten 
etter omlegging fra skadepoliklinikk til akuttpoliklinikk 
01.09.16. 
 
Vedtak: 
Alf Magne Bårdslett overbringer beklagelse på vegne av 
brukerutvalget. Brukerutvalget synes ikke barn skal bli 
møtt på den måten som er beskrevet i brevet fra 
pårørende ei heller ikke bli gitt smertestillende. 
 
Brukerutvalget ønsker at klinikkdirektør ortopedisk 
klinikk orienterer om hva som er legevakt, akuttlegevakt 
og skadelegevakt på møtet i brukerutvalget 15.06.18. 
 

 

41/18 Orienteringer fra møter, utvalg m.v. hvor brukerne 
er representert: 
 
Alf Magne Bårdslett: 

 Strategiseminar for kommunene på Romerike, Follo, 
Rømskog og Ahus «Sammen utgjør vi en forskjell» 
26.04.18. 

 Dialogseminar BUP om psykisk syke på akutten på 
Ahus.  

 Møte med ungdomsrådet 03.05.18. 
 

Eirik Belland: 

 Møte i prosjektgruppen «Rehabilitering ved 
colorektalcancer» kirurgisk divisjon 23.04.18. 

 Forskningsprosjekt «Faktorer som kan påvirke 
funksjonsnivået hos eldre pasienter operert for 
hoftebrudd 02.05.18. 
 

Jannicke Boge: 

 Møte i avdelingsutvalg DPS Nedre Romerike 
05.04.18. 

 Møte i «Torsdagsforumgruppa» DPS Nedre 
Romerike 04.05.18. 

 Leder samarbeidsforum (LSF) Nedre Romerike 
19.04.18 
 

Ewy Halseth: 
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 Nettverk for migrasjonshelse 25.04.18. 
 

Cathrine Aas Moen: 

 Styreseminar 24.04.18. 
 
Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering 
 

42/18 Oppnevning av brukerrepresentanter: 
 

 Torsdagsforumsgruppa DPS Nedre Romerike: 
Jannicke Boge 
 

 Prosjekt Ahus kreftsenter: 
o Rehabilitering og kliniske støttefunksjoner: 

Cathrine Aas Moen, fast medlem 
Eirik Bjelland, vara. 

o Pasientforløp med faglig organisering og 
forskning:  
Erik Bjelland, fast medlem 
Cathrine Aas Moen, vara 

o Prosjektgruppen:  
Cathrine Aas Moen, fast medlem 
Eirik Bjelland, vara 
 

 Forskningsprosjekt «faktorer som kan påvirke 
funksjonsnivået hos eldre pasienter operert for 
hoftebrudd»:  
Ann Karin Presterud, Personskadeforbundet LTN 
foreslås som brukerrepresentant. 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget sutter seg til oppnevningen i råd og 
utvalg nevnt ovenfor 
 

 

43/18 Eventuelt: 

 Rehabiliteringskonferansen 2017, Kristiansand  
10. – 12.09.18. (prekonferanse 10.09.18.).  
Tas opp igjen på møtet 15.06.18. 
 

 Forespørsel om å delta på seminar om «bedre 
psykosebehandling og pakkeforløp» v/divisjon 
psykisk helsevern 23.05.18.:  
Jannicke Boge deltar.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


