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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Alf Magne Bårdslett, Cathrine Aas 
Moen, Svein Arne Holst-Larsen, 
Ewy Halseth, Esben Madsen, 
Eirik Bjelland 
 
Øystein Mæland, Janne 
Pedersen 
 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
brukerutvalget 14.12.2018 

Fraværende: Jannicke Boge, Hilde M. 
Aanerud, Sissel Andersen 

Vår ref.: 18/00368-21 

 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

96/18 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

97/18 Protokoll fra møtet 16.11.18.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

98/18 Årlig melding 2018 for foretaket – utkast: 
Avsnittet om brukermedvirkning i årlig melding 2018 for 
foretaket, kapitel 1.5. Brukermedvirkning, ble 
gjennomgått på møtet. 
 
Vedtak: 
Innspill fra brukerutvalgets arbeidsgruppe Alf Magne 
Bårdslett, Esben Madsen og Eirik Bjelland  til årlig 
melding 2018, kapitel 1.5. Brukermedvirkning, sendes 
koordinator for årlig melding via brukerutvalgets  
sekretær. Mottatte innspill blir innarbeidet i årlig 
melding. 
 

 

99/18 Årsmelding 2018 for  brukerutvalget – utkast: 
Årsmelding 2018 for brukerutvalgets virksomhet ble 
gjennomgått i møtet. 
 
Vedtak: 
Innspill fra brukerutvalgets arbeidsgruppe v/Alf Magne 
Bårdslett, Esben Madsen og Eirik Bjelland  til 
årsmeldingen 2018 for brukerutvalget, sendes sekretær 
i brukerutvalget for ferdigstillelse av årsmeldingen. 
 

 

100/18 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
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Saksnr. Tittel Ansvar 

Det ble orientert om følgende saker: 
 

 Prosjekt «Klinisk forskningspoliklinikk v/Ahus» 
o Sykehusledelsen vedtar at "Prosjekt Klinisk 

Forskningspoliklinikk" kan starte opp 
o Sykehusledelsen vedtar Klinisk 

forskningspoliklinikk etableres som prosjekt i 
9-12 mnd 

o Prosjektet evalueres etter 9-12 mnd drift 
o Forskningspoliklinikken foreslås etablert i 

glassgata 
 

Brukerutvalget ønsker å være med i prosessen 
om glassgata og lokalisering av forsknings-
poliklinikken. Brukerutvalget var ikke positive til 
at Lærings- og mestringssenteret eventuelt skal 
flyttes til Nye Nord. Forskningslab bør legges i 
nærheten av dagkirurgisk klinikk. 
 

 Kongsvingerprosessen går etter planen.  
o Overføring skjer 01.02.19. 
o  Markering på Kongsvinger 01.02.19. 

 Allmøte på Kongsvinger 13.12.18. 
 

101/18 Orientering om Metavision v/Janne Pedersen og 
Ann-Kristin Moe Landén, DDT: 
Brukerutvalget ønsket å få en orientering om 
Metavision. Metavision er en gjennomgående 
elektronisk løsning for pasientens kurve og medikasjon 
og er implementert i hele Ahus 2018. Informasjon om 
vitale parameter og medikamenter til inneliggende 
pasenter, samles i én elektronisk kurve på tvers av 
fagområder. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

102/18 Høring om etablering av nasjonalt eldre-, pasient- 
og brukerombud – utkast: 
Innspillene til høringen fra brukerutvalget ble behandlet i 
møtet. Det har i ettertid tilkommet et «tilleggsnotat» til 
høringen. Bakgrunnen for tilleggsnotatet er at det, som 
følge av budsjettforliket mellom regjeringspartiene og 
Kristelig Folkeparti, er enighet om å opprette et eget 
eldreombud heller enn et nasjonalt eldre-, pasient- og 
brukerombud. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget godkjenner innspillene som er kommet til 
selve høringen og uttaler seg ikke om tilleggsnotatet. 
Innspillene videresendes til koordinator for høringen. 
Tilleggsnotatet tas til orientering. 
 

 

103/18 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Marit Heni, Mental Helse, Gjerdrum (fra 
brukerpoolen) er brukerrepresentant til en 
prosjektgruppe i Åpen dialog mellom ASP og 
DPS’ene ved Ahus 
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Saksnr. Tittel Ansvar 
 

Vedtak: 
Brukerutvalget slutter seg til oppnevningen nevnt 
ovenfor. 
 

104/18 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Samhandlingsseminar mellom Ahus og kommunene 

 Møter i arbeids-/prosjektgrupper nytt kreftsenter 

 Møte i forskningsprosjekt 

 Styremøte Ahus 

 KPU kirurgisk divisjon 

 Møter i forskningsutvalget 

 KPU medisinsk divisjon 

 Nettverk for migrasjonshelse 
 

Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering 
 

 

105/18 Eventuelt: 

 «Julebrev» til kirurgisk divisjon v/Eirik Bjelland 
 

 Opplæringsdag for brukerrepresentanter 16.01.19 
 

 Grunnet overgangsfase på gamle og nye 
brukerrepresentanter/brukerutvalg i råd og utvalg, 
bør de utgående brukerrepresentantene i 
nåværende brukerutvalg fungere i disse rådene 
inntil nytt brukerutvalg er satt og disse rollene er 
fordelt. Det er ikke ønskelig at noen møter skal 
gjennomføres uten brukerrepresentanter. 
 
 

 

 
 
 

 


