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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 
 

Alf Magne Bårdslett, Jannicke 
Boge, Ewy Halseth, Sissel H. 
Andersen, Esben Madsen, Svein 
Arne Holst-Larsen 
 
Pål Wiik, Kjell Åge  Vold, Jørn 
Limi, Lisbeth Johnsen 
 

Tittel: Protokoll fra møte i Brukerutvalget 
21.09.2018 

Fraværende: Eirik Bjelland, Hilde Aanerud, 
Cathrine Aas Moen 

Vår ref.: 18/00368-14 

 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

65/18 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

66/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.08.18.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

67/18 Ledelsens gjennomgåelse (LGG) 2. tertial 2018 
v/Pål Wiik; direktør enhet for medisin og helsefag: 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

68/18 Antibiotikastyring v/Akershus universitetssykehus 
v/Pål Wiik: 
Målet er å redusere bruken av bredspektrede antibiotika 
med 30% innen utgangen av 2020. I 2016 fikk alle 
sykehus i oppdrag å etablere antibiotikastyringsprogram 
for å nå dette målet. 
 
Handlingsplaner må utarbeides i avdelingene, som bla 
må inneholde rutine for revurdering av antibiotika-
behandling, bruk av retningslinjer, registrering og 
videreformidling av innringte prøvesvar. Det må 
avsettes tid til å jobbe med handlingsplaner og tiltak på 
avdelingsnivå. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

69/18 Budsjett 2019 v/Kjell Åge Vold, ass. direktør enhet 
for økonomi og finans: 
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Vedtak 
Presentasjonen tas til orientering 
 

70/18 Orienteringer fra sykehusledelsen 
v/viseadm.direktør Jørn Limi: 
 
Det ble orientert om følgende saker: 

 Overføring av Kongsvinger sykehus 

 Etablere tilbud om mekanisk trombektomi som 
dagbehandling i 2019 og med full døgndrift fra 2020 

 I november kommer det et nytt tilbud på Ahus for de 
kritisk syke barna med egen barneovervåkings-
enhet. 
 

 

71/18 
 
 
 
 
 

Presentasjon utkast til rapport klinisk forsknings- 
post v/Lisbeth Johnsen, avd. for forskningsstøtte: 
 
Presentasjon utkast til rapport klinisk forskningspost ble 
presentert hvor brukerutvalget ble bedt om å komme 
med innspill. 
 
Vedtak: 
Innspill fra brukerutvalget ble gitt i møtet til Lisbeth 
Johnsen som videreformidler til Torbjørn Omland som 
innarbeider i sin presentasjon til sykehusledelsen l 
tirsdag 25.09.18 
 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

72/18 Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter 
spesialisthelsetjenesteloven §3-3: 
 
Brukerutvalget har tidligere fått tilsendt ovennevnte 
høring og bedt om å komme med innspill. 
 
Vedtak: 
 Innspillene fra brukerutvalget har blitt oversendt Sissel 
Steffensen for videre koordinering. 
 

 

73/18 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Introduksjon til praksis for sykepleierstudenter 

 Innlegg kontorfaglig kompetanseprogram 

 Styringsgruppemøte «Hva er viktig for deg»? 

 Møte Ahus kreftsenter 

 Møte i medisinsk faglig forskning, organisering og 
forskning, kreftsenter 

 Møte i felles forskningsutvalg 

 Møte vedr 10-års-jubileum 

 Møte i prosjekt prehabilitering colorcancer 

 Presentasjon på dagsseminar for kirurgisk divisjon 

 Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter 
spesialisthelsetjenesteloven §3-3 

 KPU kvinneklinikken 

 KPU medisinsk divisjon 
 
Vedtak: 
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Gjennomgangen tas til orientering 
 

74/18 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Brukerrepresentant til arbeidsutvalg DPS 
Groruddalen etter Fredrik Nilsson; Jannicke Boge 

 Brukerrepresentant ved forskningsutvalget v/Nedre 
Romerike DPS; Jannicke Boge 

 Brukerrepresentant til HSØ, forskerstipend;  
Eirik Bjelland 

 Brukermedvirkning til uttalelse i forsknings-
prosjekter; Eirik Bjelland 
 

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

 

75/18 Eventuelt: 

 Brev vedr. oppnevning av nytt brukerutvalg for 
perioden 01.01.19. – 31.12.20. er sendt til 
organisasjonene. Brukerutvalget har fått kopi. 
Venter tilbakemelding fra organisasjonene. 
 

 Esben Madsen stiller som foredragsholder ved 
kontorfaglig kompetanseprogram torsdag 01.11.18. 
 

 Brukerutvalget v/Alf Magne Bårdslett har fått 
invitasjon til jubileumsfeiring med ansatte og gjester 
fredag 12.10.18. vedr. Ahus 10-års-jubileum.  Eirik  
Bjelland, Sissel Andersen og Jannicke Boge stiller. 

 

 Brukerutvalget stiller på stand i jubileumsuken (41) 
følgende dager fra kl. 11 – 14: 
Mandag 08.10.: Esben Madsen og Jannicke Boge 
Tirsdag 09.10.: Sissel Andersen og Ewy Halseth 
Fredag 12.10.: Esben Madsen 
Alf Magne Bårdslett har laget en presentasjon som 
skal vises på TV-skjermen i helsetorget de dagene 
brukerutvalget har stand, samt brosjyrer trykkes 
opp. 
 

 Alf Magne Bårdslett har fått en henvendelse fra 
Norasonde om drøfting av mulige samarbeids-
former. Brukerutvalget inviterer Norasonde til et 
møte i løpet av høsten.  
Tema:Ønsker dialog hvordan vi kan hjelpe 
hverandre for pasienten/brukerne. 
 

 Sykehusapotekene ønsker å avholde sitt 
brukerutvalgsmøte i våre lokaler torsdag 11.10.18. 
kl. 10:00 – 15:00.  
Agenda: 
Kl. 10:00 – 11:30. Omvisning på sykehusapoteket 
Kl. 11:30 – 14:00: Lunsj og møte med brukerutvalg  
                              Sykehusapotekene og Ahus,  
                              samt ungdomsrådet 
Kl. 14:00 – 15:00: Brukerutvalget Sykehus-      
                              apotekene 
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Sissel Andersen og Jannicke Boge stiller fra vårt 
brukerutvalg 
 

 Høringsnotat vedr. juridisk oppfølging av 
prioriteringsmeldingen er blitt sendt brukerutvalget til 
uttalelse: 
 
Innspillene fra brukerutvalget er oversendt Sissel 
Steffensen for videre koordinering. 
 

 Styremøte 26.09.18. 
 

   
 
 
 
 
 
 


