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Protokoll 
 
 

Tilstede: 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Alf Magne Bårdslett, Jannicke 
Boge, Svein Arne Holst-Larsen, 
Ewy Halseth, Esben Madsen, 
Eirik Bjelland 
 
Sissel Steffensen, Kåre Magne 
Stennes, Ruth Torill Kongtorp 
 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
Brukerutvalget 29.01.2018. 

Fraværende: Sissel H. Andersen, Hilde M. 
Aanerud, Fredrik Nilsson, 
Cathrine Aas Moen 

Vår ref.: 18/00368-2 

 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
1/18 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling 29.01.18.: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
 

 
 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.12.17.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

3/18 Utkast til Årlig melding 2017 – Akershus 
universitetssykehus v/Sissel Steffensen: 
Utkast til årlig melding 2017 – Akershus 
universitetssykehus var sendt ut på forhånd til 
brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Eventuelle innspill sendes  Tone Joranger i løpet av uke 
5.  
 

 

4/18 Informasjonssikkerhet og personvern v/Kåre Magne 
Stennes, informasjonssikkerhetsleder: 
Presentasjonen var sendt ut på forhånd til 
brukerutvalget. I presentasjonen holdt i møtet var det 
lagt opp til spørsmål som grunnlag for diskusjon til 
brukerutvalget. Det fremkom noen innspill under møtet. 
 
Vedtak: 
Eventuelle andre innspill, sendes Tone Joranger. 
 

 

5/18 Regional utviklingsplan v/Ruth Torill Kongtorp, stab 
viseadm. direktør: 
Utkast til tilleggsdokument til utviklingsplanen for 
Akershus universitetssykehus HF, basert på regionale 
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Saksnr. Tittel Ansvar 

føringer ble sendt ut på forhånd til brukerutvalget. 
Utkastet til tilleggsdokumentet ble drøftet i møtet med 
særlig vekt på spørsmålene som er skrevet inn i 
høringsbrevet. 
 
Vedtak: 
Innspillene fra brukerutvalget samles i ett dokument og 
sendes Ruth Torill Kongtorp innen 07.02.18.  
 

6/18 Utkast til Årsmelding 2017 – brukerutvalgets 
virksomhet: 
Utkast til årsmelding 2017 – brukerutvalgets virksomhet 
var på forhånd sendt til brukerutvalget. Det har kommet 
noen innspill til årsmeldingen. 
 
Vedtak: 
Eventuelle andre innspill sendes Tone Joranger så 
snart som mulig og innen 05.02.18.  
 

 

7/18 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Mottatt henvendelse fra avdeling fysioterapi vedr. 
utarbeidelse av fagprosedyre lokalt på Ahus. 
Prosedyren skal gjelde fysioterapeuter som jobber 
på spastisitetspoliklinikken. Prosedyren vil bli 
utarbeidet i perioden januar til juli 2018. 

 
Vedtak: 
Esben Madsen, fast medlem og Ewy Halseth, vara er 
oppnevnt som brukerrepresentanter. 
 

 

8/18 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 
Svein Arne Holst-Larsen: 

 Prosjekt «Trygg utskriving» 18. og 19.01.18., 
Stjørdal 
 

 Dialogseminar om rehabilitering i Helse Sør-Øst (for 
Ewy Halseth) 

 
Ewy Halseth: 

 Orienterte om at det hadde vært møte i kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalget Kvinneklinikken 25.01.18.  
 

Vedtak: 
Gjennomgangen ble tatt til orientering. 
 

 
 
 
 

9/18 Eventuelt: 

 Møtet i brukerutvalget fredag 23.02.18.: 
 
Vedtak: 
Møtet i brukerutvalget flyttes fra fredag 23.02. til 
mandag 26.02.18. grunnet vinterferie. 
 

 Møtet i brukerutvalget onsdag 16.05.18.: 
 
Vedtak: 
Møtet i brukerutvalget flyttes fra onsdag 16.05. til 
onsdag 09.05.18. 
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 Invitasjon til regional konferanse om 
brukermedvirkning: 
På vegne av Helse Sør-Øst RHF, inviterer OUS og 
deres brukerutvalg til en regional konferanse om 
brukermedvirkning «Helt sikker? – Ikke uten 
pasienten!». Tid og sted er torsdag 22. og fredag 
23.03.18., Thon Hotel Arena, Lillestrøm. 
 
Målgruppen er representanter fra brukerutvalgene, 
ledere og fagpersoner i HF og private ideelle 
sykehus med driftsavtale, som har en rolle og 
interesse i arbeidet med brukermedvirkning. 
Brukerutvalgene kan stille med tre deltakere hver. 
Påmeldingsfrist er torsdag 22.02.18. 
 
Vedtak: 
Eirik Bjelland, Ewy Halseth og Jannicke Boge stiller 
på denne konferansen og melder seg på selv. Møtet 
i brukerutvalget utgår derfor fredag 23.03.18. 
 
 

 
 
 
 
    


