
 

Vår ref: 18/00368-10 Side 1 av 4 

 

 
 
 

 
 

Protokoll 
 
 

Til stede: 
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Alf Magne Bårdslett, Cathrine Aas 
Moen, Jannicke Boge, Ewy 
Halseth, Sissel H. Andersen, 
Esben Madsen, Hilde M. 
Aanerud, Eirik Bjelland 
 
Maj-Britt Aa. Hvammen, Dina 
Robsrud, Øystein Mæland, 
Oddvar T. Faltin, Dagfinn 
Aanonsen, Josefine Rørvik 
Skåland 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
Brukerutvalget 15.06.2018 

 
Fraværende: 

 
Svein Arne Holst-Larsen 

Vår ref.: 18/00368-10 

 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

44/18 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

45/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.04.18.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

46/18 Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr. 1. 
tertial 2018 (LGG) v/Maj-Britt Aa. Hvammen, enhet 
for medisin og helse: 
 
Maj-Britt Aa. Hvammen presenterte LGG pr. 1. tertial. 
Brukerutvalget etterspurte ønsket om å kunne si noe i 
fht risikovurdering på lik linje med dialogmøte med 
HTV/HVO. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
  

 

47/18 GDPR – ny personvernforodning v/Dina Robsrud, 
internrevisor foretaksrevisjonen: 
 
Ny personvernforordning/personopplysningslov trer i 
kraft i løpet av sommeren. Den nye 
personopplysningsloven endrer og skjerper pliktene til 
håndtering av personopplysninger i både offentlig og 
privat sektor, hvilket betyr et styrket personvern. 
Brukerutvalget hadde følgende innspill til 
presentasjonen: 
«Brukerutvalget mener imidlertid at pasientsikkerheten 
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og tilbudet må ha prioritet, når de nye reglene  skal 
implementeres for Ahus. Det bør ikke komme skjerpete 
rutiner som hindrer tilgang til data for pasient/bruker ved 
livstruende og nødvendige operasjoner. Dette gjelder 
som eksempel der pasient/bruker må flyttes via 
forskjellige avdelinger og eventuelt til andre sykehus i 
forbindelse med behandling.  Brukerutvalget mener 
pasient/bruker  skal ha rett til å reservere bruk av sine 
data. Men dette er som unntak. Hovedregelen er at data 
skal være tilgjengelig for å ta vare på 
pasientsikkerheten og pasienttilbudet . 
 
Forskning og kliniske studier er også viktig for våre 
brukere og pasienter. De nye reglene bør også gjelde 
for denne aktiviteten ved Ahus». 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tar de nye personvernreglene til 
etterretning. 
 

48/18 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
 

 Styret i Helse Sør-Øst godkjente torsdag 14.06.18. 
at planleggingen av nytt bygg for psykisk helsevern 
på Nordbyhagen videreføres til en såkalt 
konseptfase. Byggingen vil skje i etapper. 
Brukerutvalget vil bli tatt med i forhold til 
brukermedvirkning. 
 

 Styret i Helse Sør-Øst vedtok torsdag 14.06.18. at 
Akershus universitetssykehus HF og Sørlandet 
sykehus HF skal etablere et tilbud om mekanisk 
trombektomi som dagbehandling i 2019 og med full 
døgndrift fra 2020. 
 

 Operasjonsroboten er på plass på Ahus. Starter 
opplæringsprogram til leger og operasjons-
sykepleiere. Første planlagte operasjon er 03.09.18.  
 

 Økonomiske resultat etter fem mnd. er på budsjett.  
 

 Styremøte 21.06. 
 

 Senter for eldremedisin – et samarbeid med 
Ullensaker og Gjerdrum kommune og fastleger om 
avstandsoppfølging. 
 

  

49/18 Presentasjon av Pasientombudets årsmelding for 
2017 v/Oddvar T. Faltin: 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

50/18 Markering Ahus 10-års-jubileum v/Dagfinn 
Aanonsen,direktør enhet for kommunikasjon: 
 
I uke 41; 08. - 12. oktober skal det markeres at 
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«nybygget» er ti år. Mandag 08.10. blir hoveddagen og 
en innledning til øvrige aktiviteter. Det blir lagt opp til 
aktiviteter hvor også brukerutvalget blir invitert til å 
komme med innspill om aktiviteter/hva de ønsker å 
bidra med. Frist for innspill er onsdag 20.06.  
 
Vedtak: 
Eventuelle innspill sendes sekretær i brukerutvalget. 
Settes opp igjen på agendaen til møtet i brukerutvalget 
fredag 24.08.18. hvor en representant fra 
arbeidsgruppen for  Ahus-markeringen også inviteres.   
 

51/18 Orienteringer fra møter, utvalg mv. hvor brukerne er 
representert: 
 
Ewy Halseth: 
KPU Kvinneklinikken 22.03.18.  
 
Alf Magne Bårdslett: 
Innlegg «Den internasjonale sykepleierdagen» 
16.05.18. 
 
Eirik Bjelland: 

 Arbeid med forskningsprosjekt «The Cancer cohort 
study» 14.05.18. 

 Møte i arbeidsgruppe «Pasientforløp med faglig 
organisering og forskning (prosjekt Ahus 
kreftsenter)» 16.05.18. 

 Møte i forskningsutvalget 24.05.18. 

 Møte i forskningsprosjekt «Rehabilitering ved color 
rectal cancer» 25.05.18. 

 Møte i arbeidsgruppen «Pasientforløp med faglig 
organisering og forskning (prosjekt Ahus 
kreftsenter»» 30.05.18. 

 KPU kirurgisk divisjon 07.06.18. 

 Møte i pakkeforløp med v/Øyvind Antonsen 
07.06.18. 

 Møte og seminar for forskningsutvalget 08.06.18. 

 Møte i arbeidsgruppe «pasientforløp med faglig 
organisering og forskning (prosjekt Ahus 
kreftsenter)» 13.06.18. 

 
Cathrine Aas Moen: 

 Oppstart prosjektgruppe Kreftsenter 23.05.18. 

 Prosjektgruppemøte «Ahus kreftsenter» 30.05.18. 

 Befaring Radiumhospitalet (prosjekt Ahus 
kreftsenter) 11.06.18. 

 
Sissel Andersen: 
Møte i helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) 
31.05.18. 
 
Jannicke Boge: 

 LSF DPS Nedre Romerike 14.06.18. 

 Avdelingsmøte DPS Nedre Romerike 14.06.18 
 
Vedtak: 
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Gjennomgangen tas til orientering 
 

52/18 Oppnevning av brukerrepresentanter: 
 
Brukerrepresentant til forskningsprosjekter: 

 Brukerrepresentant prosjekt om hjerte-kar-sykdom 
og nervesykdom «Carediovascular diseases and 
peripheral neuropathy in cancer – The CANCER 
cohort-study»: 
Eirik Bjelland 
 

 Brukerrepresentant i forbindelse med å ta 
blodprøver av pasienter med diffust storcellet B-
celle-lymfom før start av behandling og så underveis 
I behandlingsforløpet med cellegift (R-CHOP-kurer). 

 Eirik Bjelland 
 

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

 

53/18 Eventuelt: 
 

 Rehabiliteringskonferansen 10. – 12.09.18.: 
Esben Madsen deltar og melder seg på. 
 

 Pasientsikkerhetskonferansen 30.10. – 01.11.18.: 
Svein Arne Holst-Larsen deltar og melder seg på. 
 

 Introduksjon til praksis for sykepleierstudenter 
27.08.18.: Esben Madsen 
 

 Brukerutvalget Sykehusapoteket ønsker å avholde 
sitt møte med og i Ahus sine lokaler torsdag 
11.10.18.. De som deltar fra brukerutvalget Ahus er: 
Cathrine Aas Moen 
Eirik Bjelland og  
Sissel Andersen 
Ungdomsrådet deltar også v/leder Josefine R. 
Skåland.  
 

 Møteplan brukerutvalget  2019, settes opp på 
agendaen i august-møtet. Datoer for møtene settes 
etter styremøtene. 
 

 Nordisk konferanse 2018. Jannicke Boge deltar på 
konferansen 19. – 21.09.18. 
  

 

   
 


