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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, Hilde 
M. Aanerud, Eirik Bjelland 
 
Kristin Biller, Øystein Mæland, Kari 
Fjelldal, Josefine R. Skåland 

Tittel: Protokoll fra møtet i Brukerutvalget 
26.02.2018 

 
Fraværende: 

 
Fredrik Nilsson 

Vår ref.: 18/00368-4 

 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
10/18 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling 26.02.18.: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

11/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.01.18.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

12/18 Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering  
pr. 3. tertial 2017 v/Kristin Biller, avdeling for 
kvalitet- og pasientsikkerhet: 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

13/18 Årsmelding 2017 – Brukerutvalgets virksomhet: 
Årsmelding for 2017 for brukerutvalgets virksomhet ble 
behandlet i brukerutvalgets møte 29.01.18. Innspill fra 
brukerutvalgets representanter ble sendt til 
brukerutvalgets sekretær. Mottatte innspill er 
innarbeidet i årsmeldingen. 
 
Vedtak: 
Årsmelding 2017 – Brukerutvalgets virksomhet 
godkjennes. 
 

 

14/18 Årlig melding 2017 – Akershus universitetssykehus: 
Innspill fra brukerutvalgets representanter til Årlig 
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melding 2017, kapitel 1.5. Brukerutvalget, ble sendt til 
koordinator for årlig melding via brukerutvalgets 
sekretær. Mottatt innspill er innarbeidet i årlig melding. 
 
Vedtak: 
Årlig melding 2017 for Akershus universitetssykehus 
med oppdatert kapitel 1.5 Brukerutvalget, tas til 
orientering. 
 

15/18 Brukerpool: 
Alf Magne har vært i kontakt med aktuelle 
organisasjoner og bedt om forslag på 2-3 
brukerrepresentanter som Brukerutvalget Ahus kan 
kontakte i de tilfeller vi ikke har den nødvendige 
kompetanse som trengs eller ressurser. Herunder også 
representanter fra ungdomsrådet ved behov. 
 
Vedtak: 
Forslaget på mottatte kandidater, tas til orientering.  
 

 
 

16/18 Orienteringer fra sykehusledelsen  
v/adm. dir. Øystein Mæland: 
 
Det ble orientert om følgende saker: 
 

 Prosjektinnramming for kreftsenter. Prosjektdirektør 
er Ivar Thor Jonsson. 
 

 Etablering av trombektomi. Trombektomi-tilbudet 
utredes på regionalt nivå, med deltakere fra alle 
helseforetakene. Det er også etablert et internt 
prosjekt på Akershus universitetssykehus for å 
utrede muligheten for å etablere et lokalt tilbud. 
 

 Influensasesongen er litt på hell. Stor pågang i 
januar og februar.  
 

 Foretaket har med et regnskapsmessig resultat på 
+10,3 mill. kr i 2017. 
 

 Ahus har 10-års jubileum høsten 2018.  I den 
forbindelse skal det settes ned en arbeidsgruppe for 
å se på hvordan dette skal markeres. Brukerutvalget 
får også en invitasjon til å være med i dette 
prosjektet. Inge Skråmm blir leder for 
prosjektgruppen. 
 

 

17/18 Rapport pr. 3. tertial v/direktør Kari Fjelldal, enhet 
for økonomi og finans: 
Rapporten pr. 3. tertial ble presenterte i møtet. Ahus har 
pr desember et regnskapsmessig underskudd på 1,2 
mill. kr. Sammenlignet med resultatkravet fra Helse Sør-
Øst innebærer dette et underskudd på 145,2 mill. kr.  
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Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

18/18 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg. m.v.: 

 Mottatt forespørsel om brukerrepresentant fra 
ortopedisk stab hvor de planlegger et prosjekt innen 
behandling av eldre med hoftebrudd. Informasjon 
om prosjektet er tidligere sendt til brukerutvalget 
 
Vedtak: 
Forespørselen videresendes Esben Madsen og 
avklarer med Bendik Hegna vedr annet mulig 
sammenfallende prosjekt. Eirik tar opp bruken av 
skjemaet i forskningsprosjekter.  
 

 

19/18 Orienteringer fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 
Eirik: 

 Arbeid med årsmeldingen til brukerutvalget 

 Arbeidsmøter i prosjekt «Digital 
brukerundersøkelse» v/gastrokirurgisk avdeling 

 Styremøte til Felles forskningsutvalg for Ahus og 
Campus 

 Styringsgruppemøte overføring av Vestby kommune 
til Sykehuset Østfold 

 
Esben: 

 Senter for eldremedisin 
 

Cathrine: 

 Møte i KPU medisinsk divisjon for Sissel Andersen 

 Holdt innlegg  på grunnkurs i forbedring. 
 

Svein Arne: 

 Møte  KPU .  

 Fellesmøte i prosjektet «Trygg utskriving», Stjørdal 
18. og 19.01.18. 
 

 

20/18 Eventuelt: 

 Den internasjonale sykepleierdagen onsdag 
16.05.18.: 
Invitasjon til å delta på denne dagen, vil bli sendt 
brukerutvalget. I tillegg er brukerutvalget blitt 
forespurt om å holde et innlegg hvor temaet er 
«Sykepleie og pasientsikkerhet – en 
pasienthistorie». 
 
Vedtak: 
Tilbakemelding m.h.t. innlegg på den internasjonale 
sykepleierdagen, meldes tilbake til Alf Magne og 
Tone. 

 

 Kontorfaglig kompetanseprogram: 
Alf Magne er blitt forespurt om å holde innlegg på 
«kontorfaglig kompetanseprogram» onsdag 10.04. 

 



 

Vår ref: 18/00368-4 Side 4 av 4 

 

Saksnr. Tittel Ansvar 

Dette kolliderer med fellesmøte for leder/nestleder 
på Hamar og må derfor melde forfall.  
 
Vedtak: 
Esben stiller for Alf Magne . 
 

 Fredrik Nilsson går ut av brukerutvalget. Ny 
brukerrepresentant må oppnevnes. 
 

 Esben stiller på informasjonsmøte vedr 
samhandlingsmidler 2018 torsdag 08.03.18. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


