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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Alf Magne Bårdslett, Cathrine Aas 
Moen, Jannicke Boge, Ewy 
Halseth, Sissel H. Andersen, 
Esben Madsen, Hilde M. 
Aanerud, Eirik Bjelland 
 
Bodil Løkken Bendiksen 
adm.dir./Lilith Pedersen, 
prosjektleder fagteam Norasonde, 
Katrine Hay, Katrine Hippe 
 

Tittel: Protokoll fra møte i Brukerutvalget 
19.10.2018 

Fraværende: Svein Arne Holst-Larsen Vår ref.: 18/00368-17 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

76/17 Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

77/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.09.18.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

78/18 Besøk fra Norasonde v/Bodil L. Bendiksen, adm.dir. 
og Lilith Pedersen, prosjektleder fagteam: 
Norasondegruppen AS ønsket et møte med 
brukerutvalget for å: 

 presentere kort hvem de er 

 hvem de er til for 

 hva de kan tilby i dag, samt hvilke tanker og tilbud 
de har fremover fra 2019 

 drøfte ulike samarbeidsmodeller.  
 

Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

79/18 Den kritisk syke pasient v/prosjektleder Katrine Hay: 
Den kritisk syke pasient er ett av de fire 
satsningsområdene i utviklingsplanen 2035 hvor Katrine 
Hay er prosjektleder. 
 
Det er ønskelig med deltagelse fra brukerutvalget som 
kan følge «den kritisk (akutt) syke pasient til: 
 

 Referansegruppen (en person) for intermediær/lik 
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drift helg. 
 

 Representanter til arbeidet med akuttmottaket. Her 
er det ønskelig å få tilbakemelding fra brukerutvalget 
vedr. deres første møte med Ahus og akuttmottaket. 
Tilbakemeldinger gis til sekretær i brukerutvalget 
som videreformidler til Katrine Hay. 

 
Det vil også etter hvert komme flere prosjekter, så her 
er det ønskelig med en liten gruppe som kan følge 
arbeidet. 
 
Vedtak: 
Arbeidsgruppen i arbeidet med akuttmottaket er Eirik 
Bjelland, Cathrine Aas Moen og Sissel Andersen. 
Kommer tilbake til kontaktpersoner til referansegruppen. 
Presentasjonen tas ellers til orientering. 
 

80/18 Innføring av pakkeforløp divisjon psykisk helsevern 
v/Katrine Hippe: 
Katrine Hippe, arbeider som spesialrådgiver i divisjon 
psykisk helsevern og har blant annet ansvar for å bidra 
til en trygg og sikker innføring av pakkeforløpene i 
divisjonen.  
 
Det skal være en lanseringskonferanse for pakkeforløp 
psykisk helse og TSB på Hamar mandag 22.10.18. 
Konferansens målgruppe er først og fremst linjeledere i 
divisjon psykisk helse på Ahus og Sykehuset Innlandet. 
Det vil holdes innlegg om hvordan vi forbereder oss her 
på Ahus.  
  
Konferansen vil gi en kort innføring i pakkeforløpenes 
generelle innhold, inkludert forløpskoordinering, 
forløpstider og koding. Det legges vekt på 
brukerperspektivet, samhandling og praktisk 
gjennomføring. Helsedirektoratet, brukerorganisasjoner 
og sentrale kliniske miljøer i Helse Sør-Øst vil ha 
innlegg. Tiden før lunsj vil være rettet mot det konkrete 
innholdet i pakkeforløpene, mens siste del av dagen 
handler om klinisk praksis med eksempler fra 
tjenestene. Detaljert program vil foreligge på 
konferansen. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

81/18 Høring om etablering av nasjonalt eldre-, pasient- 
og brukerombud: 
Høringen er blitt sendt brukerutvalgets medlemmer. Det 
foreslås bl.a. at det etableres et nasjonalt eldre, pasient- 
og brukerombud, samt i tillegg at ombudene i fylkene 
skal bytte navn til eldre-, pasient- og brukerombud.  
 
Høringsfrist er 2. januar, 2019. 
 
Vedtak: 
Det nedsettes et høringsutvalg bestående av Eirik, 
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Bjelland, Svein-Arne Holst-Larsen og Hilde Aanerud. 
Høringsutvalget utarbeider et utkast og sender til 
medlemmene i brukerutvalget for tilbakemelding. 
Utkastet til høringen settes opp på november-møtet. 
 

82/18 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Forskningsprosjekt «faktorer som kan påvirke 
funksjonsnivået hos eldre pasienter operert for 
hoftebrudd»: 
Alf Magne Bårdslett, tar kontakt med 
organisasjonene vedr. brukerrepresentant da 
brukerutvalget ikke har den kompetansen eller 
ressurser i sitt eget utvalg. 
 

 Brukerrepresentant til samarbeidsprosjekt 
mellom Avdeling spesialpsykiatri (ASP), 
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Follo, Nedre 
Romerike og Øvre Romerike: 
Mandatet til samarbeidsprosjektet  er å planlegge en 
forskningsstudie om Åpen dialog der formålet med 
studien er å utvikle praksiser og øke kunnskapen 
om denne tilnærmingen. Da brukerutvalget Ahus 
ikke har den kompetansen eller ressurs i sitt eget 
utvalg, har vi valgt å hente inn en representant fra 
LPP (Landsforening for pårørende).. 
 

Vedtak: 
Irene Svendsen, fra LPP foreslås som representant.  
Brukerutvalget slutter seg til oppnevningen. 

 

 

83/18 Orienteringer fra råd og utvalg: 

 Arbeid med innspill til høringsnotat juridisk 
oppfølging av prioriteringsmeldingen og praksis 
 

 Prosjektmøte vedr. rehabilitering ved kolorrectal 
cancer 
 

 Møte om medisinsk faglig og organisering – 
Kreftsenter Ahus 
 

 Presentasjon for allmøtet i kirurgisk divisjon 
 

 Møte i arbeidsgruppen for nytt kreftsenter vedr. 
rehabilitering og kliniske støttefunksjoner 
 

 Workshop for arbeidsgruppe for nytt kreftsenter 
vedr. pasientforløp, medisinskfaglig organisering og 
sengeposter. 
 

 Møte med sykehusapotekene 
 

 Jubileums»festen» 
 

 Stand i glassgata jubileumsuken Ahus 10 år - 
Brukerutvalget. 
 

Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering. 
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84/18 Eventuelt: 

 Grunnet behandling av første utkast av Årlig melding 
i sykehusledelsen tirsdag 29.01.19., flyttes møtet i 
brukerutvalget 25. januar til 1. februar 2019. Utkast 
sendes ut i forkant. 
 

 Brukerutvalget starter arbeidet med sin egen  
årsmelding for 2018. Arbeidsutvalget består av Eirik 
Bjelland, Esben Madsen og Cathrine Aas Moen. 
Sekretær i brukerutvalget sender utkast til 
årsmeldingen til arbeidsutvalget. 
 

 Felles møte med brukerutvalget Sykehusapotekene 
11.10.18. er gjennomført. Sissel Andersen og 
Jannicke Boge representerte brukerutvalget Ahus. 
 

 Invitasjon til seminar for pasient- og 
brukerrepresentanter om nasjonale kvalitetsregistre 
onsdag 28.11.18., er videresendt til brukerutvalget. 
1-2 representanter kan delta. Påmeldingsfrist er 
01.11.18. 
 

 Stand i glassgata brukerutvalget jubileumsuken. 
 

 Ungdomsrådet - innlegg på jubileumsdagen. 
 

 Styremøte onsdag 24.10.18. Alf Magne Bårdslett og 
Eirik Bjelland deltar. 
 

 Dagsseminar «legemidler og pasientsikkerhet – 
Samstemming» mandag 29.10.18. kl. 09:00 – 15:30, 
Auditoriet nytt sykehus.. De som ønsker, kan melde 
seg på innen 25.10.18. 
 

 Ungdomsrådet utarbeidet ny strategiplan.  
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