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Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

70/20 Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

71/20 Protokoll fra møtet 16.10.20.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

72/20 Digital brukerundersøkelse/hjemmebasert 
sykebehandling v/Janne Pedersen, direktør divisjon 
diagnostikk og teknologi:  
Janne Pedersen presenterte prosjektet etter tidligere 
forespørsel fra brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

73/20 Avansert hjemmesykehus for barn (AHS) 
v/seksjonsleder Lisa Johanne Fosshaug, 
seksjonsleder: 
Kort status: 

 Store avstander 

 Kjører ca. 45.000 km/år på 2 biler, samt bruker sine 
egne 

 5 sykepleierårsverk, 1 seksjonsleder 

 5 sengeplasser 
 

Driften i 2019:  
- 155 sykehusopphold, 1543 liggedøgn, 119 unike 

pasienter 
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- 949 polikliniske konsultasjoner   
- Belegg på 104,5 % i 2019 
- Kostnad per pasient: 

o Sengepost 11081 
o AHS 2666 

 
AHS gjennomfører 12-13 besøk pr dag med to 
sykepleiere på dag og én på ettermiddag/kveld. 
 
Prosedyrer som gjennomføres i AHS: 
- Vektkontroller 
- Sondenedleggelse 
- Blodprøver 
- Intravenøse/ po medisiner, injeksjoner, cytostatika  
- TPN og væskebehandling 
- PEVS 
- Opplæring og veiledning (foreldre, besteforeldre, 

avlaster, skole og barnehage) 
 
For å kunne utvikle tilbudet videre er det behov for et 
tettere samarbeid med legene. 
Suksesskriterier: 
- Dedikerte leger 
- Dedikerte, løsningsorienterte, innovative og fleksible 

sykepleiere 
- Tilknytning til postene – integrert i miljøet 
- Eierskap i klinikken 
 
Prosjekt Helseteknologi i hjemmesykehus for barn 
- Fase 1 med videokommunikasjon med 

pasient/pårørende/hjemmetjenesten 
- Fase 2 med avstandsovervåkning/ innhenting av 

måledata  
 

Prosjektets målsetning: 
- Utforming av pålitelige systemer 
- Effektivisering av arbeidsoppgaver 
- Endring av arbeidsprosesser 
- Opparbeidelse av rutiner for hjemmemonitorering 
- Opparbeidelse av erfaring i bruk av teknologiske 

løsninger. 
 

Har inkludert 21 pasienter, men det er ønskelig å kunne 
inkludere andre pasientgrupper. Jobber kontinuerlig 
med forbedring av den tekniske løsningen sammen med 
Telenor. Det er behov for å involvere leger i prosjektet. 
 
Andre prosjekter i AHS: 
- To doktorgrader; «Hensikten med å intervjue 

helsepersonell og lærere er å få informasjon om 
praktiske kliniske utfordringer og dilemmaer 
helsepersonellet erfarer i arbeid og samarbeid med 
annet helsepersonell. Tanker om hva som kan bidra 
til en forbedring av tilbudet vil også være verdifullt» 
og «Musikkterapi i hjemmet til palliative pasienter»  

- Prosjektet klovning i hjemmet til palliative pasienter. 
 
Vedtak: 
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Presentasjonen tas til orientering 
 
 

74/20 Status og erfaringer klinisk forskningspoliklinikk 
v/Lisbeth Johnsen og Stine Lien Pedersen, 
forskning og innovasjonsdivisjon: 
Pr august er det ni pågående studier. I tillegg er det 
innmeldt ytterligere syv studier som skal startes opp. 
Ledig kapasitet til flere studier. Mest aktivitet i 
poliklinikkarealene mandag til torsdag og på 
formiddagen. 
 

 Klinisk forskningspoliklinikk organiseres i og ledes 
av forsknings- og innovasjonsdivisjonen (FID).  

 2 ansatte i 100% stilling; forskningskoordinator og 
studiesykepleier 

 Det er opprettet et fagråd som har en rådgivende 
rolle.  
 

Noen tilbakemeldinger fra studieteam: -  

 Effektiv logistikk og gjennomføring. 

 Fasiliteter som ivaretar taushetsplikten. 

 Gode tilgjengelige arbeidsfasiliteter. 

 Arena for å utveksle kompetanse på tvers av 
fagområder. 

 De som jobber på forskningspoliklinikken har vært 
svært imøtekommende, fleksible og strukturerte. 

 Fornøyd med hvordan de har tilrettelagt for oss ved 
å skaffe utstyr, pynte opp rom for barn og finne gode 
løsninger til praktisk gjennomføring av prosjektene. 

 
Det er viktig at vi har en bred utnyttelsesgrad og at dette 
benyttes av alle divisjoner og klinikker. Viktig at alle får 
et eierskap til forskningspoliklinikken. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

75/20 Hvordan opererer en hacker v/Kåre Magne Stennes, 
informasjonssikkerhetsleder foretakssekretariatet: 
Kåre Magne Stennes orienterte om hackeres 
arbeidsmetoder. 
 
Alt utstyr som eksponeres mot internett er en potensiell 
risikofaktor for angrep. Risiko må avklares med 
leverandører av utstyr. Sykehuspartner er en sentral 
leverandør, men det er også andre leverandører av 
utstyr hvor ansvarsforhold må avklares. Ahus er 
ansvarlig for egen IT-sikkerhet. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tok presentasjonen til orientering. 
 

 

76/20 Høring – forslag om endring i forskrift om nasjonalt 
vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19: 
 
 
Vedtak: 
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Brukerutvalget har gitt sine innspill til høringen og 
oversendt til koordinator for høringen. 
 

77/20 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Styringsgruppen i LHL-prosjektet 
 
Vedtak: 
Oppnevningen tas til orientering 
 

 

78/20 Orientering fra møter i utvalg og arbeidergrupper: 

 Forbedringsseminar trygg utskrivning 24/2 

 Styremøter Ahus 

 Ernæringsutvalget 

 Forskningsmøte med kirurgisk divisjon 

 Forskningsmøte FFU Ahus 

 Møte i arbeidsgruppen 7 kreftbehandling 

 Prosjektgruppemøte pilot innhenting av digitale 
tjenester 

 KPU nivå 1 

 KPU kirurgisk divisjon 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon november 

 Arbeid med sluttrapport for KOS, fase 3, 
arbeidsgruppe 7 «kreftbehandling – 
pasientstrømmer og behandlingstilbud» 

 Høring – forslag om endring i forskrift om nasjonalt 
vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19 

 Arbeid med rutine for ansvar i kvalitets- og 
forbedringsprosjekter (revidering av rutine) 

 Møte i styringsgruppen LHL 

 Høring – bruk av helseopplysninger for å lette 
samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i 
helse- og omsorgstjenesten 

 Arbeid med årsmeldingen brukerutvalget 

 KPU Kvinneklinikken 

 Klinisk etisk komité (KEK) 

 Dommer i kåringen av Forbedringsprisen 2019/2020 
 
Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering 
 

 

79/20 Eventuelt: 

 Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 
01.01.21. – 31.12.2020: 
Organisasjonene har sendt inn sine innspill på 
foreslåtte kandidater til nytt brukerutvalg. 
Oppnevningen av nytt brukerutvalg skal behandles i 
styret Ahus i desember. Det vil også bli en 
opplæringsdag for det nye brukerutvalget i januar 
2021. 
 

 Årsmeldingen brukerutvalget 2020: 
Arbeidsgruppen er i gang med årsmeldingen. Settes 
opp som egen sak i desember-møtet.  
 

 Sak i Romerikes Blad og VG «fire brødre som har 
en dødssyk far på palliativ avdeling». Eirik Bjelland 
tok dette opp på KPU1- og KPU kirurgisk divisjon-
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møtet på vegne av brukerutvalget og la frem et 
forslag til en mer fornuftig løsning på restriksjonene 
slik at alle får være tilstede. Brukerutvalget 
registrerte at dette ble godt mottatt og at kirurgisk 
divisjon valgte å gå videre med vårt forslag for å 
ivareta pasienten og de pårørendes behov i denne 
konkrete saken. 
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