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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, Esben Madsen, 
Eirik Bjelland, 
 
Jørn A. Limi, Ivar Thor Jonsson, 
Marit K. Hofset, Sissel 
Steffensen, Morten Løkken 
Bendiksen, Bendik W. Hegna 
 

Tittel: Protokoll fra møte i Brukerutvalget 
20.04.2018. 

Fraværende: Hilde M. Aanerud Vår ref.: 18/00368-6 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

21/18 Godkjenning av møteinnkallingen: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

22/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.02.18.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

23/18 Presentasjon  - organisering av prosjekt kreftsenter 
v/viseadm. direktør Jørn A. Limi og prosjektdirektør 
Ivar Thor Jonsson: 
Brukerutvalget fikk en presentasjon vedr. organisering 
av prosjekt kreftsenter.Styringsgruppen består av 
sykehusledelsen. Prosjektgruppe ledes av 
prosjektdirektør Ivar Thor Jonsson. I tillegg til 
prosjektdirektør og prosjektstøtte deltar 
arbeidsgruppelederne, tillitsvalgte, verneombud og 
brukerrepresentanter i prosjektgruppen. 
 
Saken skal opp til vedtak i sykehusledelsens møte 
tirsdag 24.04..  
 
Det etableres fem arbeidsgrupper: 
- Bygg og teknisk infrastruktur 
- Strålebehandling, diagnostikk og teknologi 
- Pasientforløp, medisinskfaglig organisering og 

forskning 
- Rehabilitering og kliniske støttefunksjoner 
- Analyse og økonomi. 
 
Det er ønskelig med brukerrepresentanter i følgende 
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Saksnr. Tittel Ansvar 

arbeidsgrupper: 
- Pasientforløp medisinsk faglig organisering og 

forskning 
- Rehabilitering og kliniske støttefunksjoner 
- Analyse og økonomi, samt prosjektgruppe 
medisinsk 

Prosjektet bes om å prioritere følgende: 
- Ferdigstille leveranse i tråd med mandat for 

prosjektinnramming for et nybygg 
- Utrede mulig etablering av onkologiske senger på 

kort sikt 
- Utrede mulig etablering av et Vardesenter på kort 

sikt 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering.  
 

24/18 Informasjon om Møtepunktet v/Marit K. Hofset: 
Det er utarbeidet ny informasjon for å gjøre Møtepunktet 
bedre kjent. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ser positivt på den fremlagte nye 
presentasjonen av tjenesten og at denne legges inn på 
infoskjermene på sykehuset. Den nye presentasjonen 
er en samling med bilder med oppdatert informasjon 
som er tenkt skal rulle på en ny informasjonsskjerm som 
er satt opp i glassgata, på veggen over Møtepunktet. 
 
Brukerutvalget ser det også som viktig at tjenesten er 
presentert i sykehusets velkomstbrosjyre. 
Brukerutvalget støtter behovet for at «Møtepunktets» 
plassering i glassgata legges inn på infoskiltet i 
hovedinngangen og vil medvirke til at dette blir 
gjennomført. 
 

 

25/18 Oppdrag og bestilling 2018 v/Sissel Steffensen: 
Dokumentet «Oppdrag og bestilling 2018» var sendt ut 
på forhånd til brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Dokumentet tas til orientering. 
 

 

26/18 Serveringskonsept «glassgata» v/direktør Morten L. 
Bendiksen, DFM: 
Forslag til nytt serveringskonsept «glassgata» ble lagt 
frem for brukerutvalget. Saken har blitt lagt frem for 
sykehusledelsen og administrerende direktørs 
dialogmøte med HTV og HVO for innspill og 
kommentarer. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget stilte seg positive til presentasjonen 
vedr. serveringskonsept i glassgata. De ønsker 
imidlertid at stoler og bord på uteplassen bak Narvesen 
gjøres mere kjent.  
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Saksnr. Tittel Ansvar 
27/18 Senter for eldremedisin v/Bendik W. Hegna: 

Bendik Hegna presenterte status for prosjektet så langt.  
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

28/18 Høring «Ny handlingsplan mot spilleproblemer  
(2019 - 2021): 
Brukerutvalget ble invitert til å komme med innspill til 
ovennevnte høring.  
 
Vedtak: 
Brukerutvalget har meldt inn sine innspill som er sendt 
Sissel Steffensen for videre koordinering. 
 

 

29/18 Høring- «Pakkeforløp for psykisk helse og rus – fem 
pakkeforløp»: 
Brukerutvalget ble invitert til å komme med innspill til  
ovennevnte høring. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget sine innspill til høringen er sendt 
elektronisk til Helsedirektoratet med kopi til Helse Sør-
Øst. 
 

 

30/18 Høring – «På liv og død. Palliasjon til syke og 
døende»: 
Brukerutvalget er blitt invitert til å komme med innspill til 
høringen. Eirik Bjelland har utarbeidet et utkast til 
innspill som ble diskutert i møtet. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget sender sine evt. innspill til Eirik Bjelland 
innen 06.05. Endelig utkast til innspill sendes Sissel 
Steffensen for videre koordinering innen fredag 
11.05.18. 
 

 

31/18 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Forskningsprosjekt «gjenopplivning (hjerte-
lungeredning) av nyfødte barn»:  
Alf Magne Bårdslett og Anita Sjøstrøm (fra 
brukerbanken). 
 

 Brukermedvirkning i forskningsprosjekt «AMCR» 
(The Akershus Multiple Cancer Cohort):  
Eirik Bjelland 
 

 Brukermedvirkning i forskningsprosjekt om 
«forskning om konsekvenser av akutt pankreatitt (to 
prosjekter): Eirik Bjelland 
 

 Brukerrepresentant «LSF DPS Nedre Romerike» 
(Leder samarbeidsforum): Jannicke Boge 
 

 Brukerrepresentant i forskningsprosjekt «faktorer 
som kan påvirke funksjonsnivået hos eldre pasienter 
operert for hoftebrudd». Alf Magne Bårdslett 
henvender seg til brukerbanken vedr. 
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brukerrepresentant til dette prosjektet. 
 

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

32/18 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 
Ewy Halseth: 

 KPU KK   22.03.18. 
 

Alf Magne Bårdslett: 

 Leder-/nestledermøte Helse Sør-Øst 10.04.18.: 
  

Esben Madsen: 

 Møtepunktet 
 
Eirik Bjelland: 

 Workshop forskningsprosjekt «Cluster» 27. – 
28.02.18. 

 Overføring av Vestby kommune til Østfold sykehus:  

 Felles forskningsutvalg 15.03.18. 
 

Svein Arne Holst-Larsen: 

 Trygg utskrivning med pasienten som likeverdig part 
10.04.18. 

 
Jannicke Boge: 

 Møte i LSF DPS Nedre Romerike 19.04.18. 

 Avdelingsutvalg Nedre Romerike 05.04.18.  
 
Sissel Andersen: 

 KPU medisinsk divisjon 
 
Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering. 
 

 
 

33/18 Eventuelt: 

 Helsekonferansen 03. – 04.05.18.:  
Svein Arne Holst-Larsen deltar 
 

 Den internasjonale sykepleierdagen 16.05.18.: 
Alf Magne Bårdslett holder innlegg på vegne av 
brukerutvalget med tema «Sykepleie og 
pasientsikkerhet – en pasienthistorie».  
 

 Regional konferanse om brukermedvirkning «Helt 
sikker? Ikke uten pasienten! 22. – 23.03.18.: 
Ewy Halseth og Jannicke Boge deltok på denne 
konferansen. 
 

 Fredrik Nilsson går ut av brukerutvalget. Jannicke 
Boge overtar hans råd og utvalg.  

 

 


