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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Alf Magne Bårdslett, Jannicke 
Boge, Svein Arne Holst-Larsen, 
Ewy Halseth, Sissel H. Andersen, 
Esben Madsen, Hilde M. 
Aanerud, Eirik Bjelland, Josefine 
R. Skåland 
 
Tove Haga, Frode Harald Eidset, 
Øystein Mæland, Dagfinn 
Aanonsen 
 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
Brukerutvalget 24.08.2018. 

Fraværende: Cathrine Aas Moen  Vår ref.: 18/00368-12 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

54/18 Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

55/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.06.18.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

56/18 Digital innbyggertjeneste v/Tove Haga, 
spesialrådgiver avdeling for samhandling: 
 
Fra desember 2018, får pasienter digitalt innsyn i sin 
egen pasientjournal og logg. Pasienter kan lese utvalgte 
deler av sin journal på den nasjonale portalen 
helsenorge.no og kan se hvilke ansatte som har vært 
inne i journalen. 
 
Pasientene skal ha en enkel tilgang til egne 
helseopplysninger. Digitalt innsyn i journal blir enklere 
og raskere, samt at pasientene slipper å kontakte 
sykehuset for å be om og få journalen utlevert. Mandag 
03.12.18. vil være en formell lansering av tjenesten for 
alle pasientene i Helse Sør-Øst. 
 
Vedtak:  
Presentasjonen tas til orientering. 
I fremdriftsplanen ble det vist at implementering av 
digitalt system for timebestilling, avbestilling/flytting av 
timer mm ikke er planlagt klart før i 2021. Brukerutvalget 
mener at det er av vesentlig betydning at dette 
prioriteres/fremskyndes av hensyn til pasientenes 
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trygghet, forutsigbarhet og evne til selv å kunne 
planlegge og styre sitt eget liv. 
 

57/18 Orientering om «Trygg utskrivning» v/Frode Harald 
Eidset, avdelingsleder for geriatri: 
 
Geriatrisk avdeling har vært pilot for 
pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke «Trygg 
utskrivning med pasienten som likeverdig part». Frode 
Harald Eidset er prosjektleder.  Målet og hensikten er å 
få tryggere og mer fornøyde pasienter ved systematisk 
arbeid gjennom hele pasientforløpet. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
Brukerutvalget foreslår at det i sluttsamtalemalen tas inn 
et punkt om å innhente bekreftelse på at 
primærhelsetjenesten har fått nødvendig informasjon 
om utskrivning av pasienten  
  

 

58/18 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
 
Det ble orientert om følgende saker: 

 Sommerferieavviklingen 2018 

 Status drift og økonomi pr. juli 

 Budsjett 2019  

 Operasjonsrobot på plass og driftsklar  

 Styremøte 29.8.2018 

 Problemstillinger tatt opp av brukerutvalget: 
o Brukermedvirkning 
o Prosess overføring av Kongsvinger sykehus. 

 
 

 

59/18 Markering Ahus 10-års-jubileums v/Dagfinn 
Aanonsen, direktør enhet for kommunikasjon: 
 
Dagfinn Aanonsen har tidligere orientert brukerutvalget  
om forestående markering av Ahus sitt 10-års-jubileum i 
uke 41. Brukerutvalget ble invitert til å komme med 
eventuelle innspill om hva de ønsket å bidra med. Det 
har kommet inn et par forslag til innspill. 
 
Vedtak: 
Innspillene fra brukerutvalget er videreformidlet til 
Dagfinn Aanonsen. 
 
Et opplegg for brukerutvalgsstand i glassgata må være 
klart i midten av september. Det etableres en 
arbeidsgruppe som skal forberede en presentasjon av 
brukerutvalget, bestående av Alf M. Bårdslett, Eirik 
Bjelland og Josefine Skåland.  
 
 

 

60/18 Høringsnotat om avvikling av meldeordningen etter 
Spesialisthelsetjenesteloven §3-3: 
 
Høringsnotat er sendt brukerutvalget til gjennomlesning. 
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Høringsfrist er tirsdag 18.09.18. 
 
Vedtak: 
Høringsutvalget utarbeider forslag til innspill som 
sendes til brukerutvalget for eventuelle kommentarer. 
Det nedsettes et høringsutvalg bestående av Svein 
Arne Holst-Larsen, Eirik Bjelland og Ewy Halseth.  
 
Innspillene sendes til Tone Joranger innen fredag 
14.09.18. som videreformidler til koordinator for 
høringer, Sissel Steffensen.  
 

61/18 Møteplan 2019 for brukerutvalget: 
 
Forslag til møteplan for brukerutvalget 2019 er lagt opp 
etter datoer for styremøtene Ahus: 
 

 Fredag 25. januar 

 Mandag 25. februar 

 Fredag 22. mars 

 Mandag 20. mai 

 Fredag 14. juni 

 Fredag 20. september 

 Fredag 18. oktober 

 Fredag 15. november 

 Fredag 13. desember 
 
Vedtak: 
Møteplanen ble godkjent. 
 

 

62/18 Orienteringer fra møter, utvalg m.v. hvor brukerne 
er representert: 
 

 Eirik Bjelland  
o Nye LIS1-leger 22.08.18 
o Prehabilitering v/color canser 18.07.18 
o MTU ved nytt kreftsenter 20.06.18 
o Felles forskningsutvalg 21.06.18 

 Jannicke Boge 
o  Planlegging av møte 25. oktober d.å i regi 

av Follo DPS om pakkeforløp 
 
Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering 
 

 

63/18 Oppnevning av representanter: 
 

 Skulderprosjekt – «de enkle bruddene» - 
systematisk operasjon mot ikke operasjon:  

o Representant: Sissel Andersen  
o Vararepresentant: Hilde M. Aanerud 
 

 Brukermedvirkning i skjema forskningsprosjekt 
«kjønnsforskjeller i sirkulatoriske og 
pustemessige kompensasjonsmekanismer ved 
akutt alvorlig blodtap»:  
Brukerutvalget ble forespurt om å vurdere skjema 
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vedr. ovennevnte som er et prosjekt det skal søkes 
midler til via HSØ. Eirik Bjelland har sendt 
brukerutvalgets kommentarer på vegne av 
brukerutvalget til Karin Vassbakk. 
 

 Brukerrepresentant til HSØ forskningsstipend: 
o Eirik Bjelland  

 

 Brukerutvalg i lungeavdelingen: 
o Sissel Andersen 

 

 Brukerrepresentant i forskningsprosjekt CRF-
ME-rådgivende gruppe (Wüller) 

o Jannike Boge går inn for Alf Magne Bårdslett 
 

 Brukerrepresentant i forskningsprosjekt 
“Adverse Inflammation Versus Antitumor 
Immunity in Advanced Colorectal Cancer – 
Mastered by the Mitochondrial Metabolism”  
(prosjekt på pasienter med langtkommen kreft fra 
tjukktarm/endetarm): 
Brukerutvalget stiller seg positiv til søknaden til dette 
forskningsprosjektet. Vi ser det som positivt at Ahus 
med sitt store nedslagsfelt av pasienter prioriterer en 
slik forskningsoppgave for våre kreftpasienter. 
Kontaktperson/deltager fra brukerutvalget vil være 
Eirik Bjelland. 
 
 

64/18 Eventuelt: 
 

 Deltagelse på rehabiliteringskonferansen 10. – 
12.09.18., Kristiansand: 
Svein Arne Holst- Larsen deltar 
 

 FFO Oslo skal ha møte. 29.8 med om nytt 
sykehus i Oslo 
Påmelding innen 27.8 for interesserte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


