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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Cathrine Aas Moen, Jannicke 
Boge, Svein Graabræk, Irene N. 
Svendsen, Ewy Halseth, Inger D. 
Skauen, Esben Madsen, Eirik 
Bjelland 
 
Erik Borge Skei, Nina Karlsen, 
Øystein Mæland, Oddvar T. 
Faltin, Geir Arne Larsen, Julie 
Larsen 
 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
15.06.2020 

Fraværende: Paul McCabe Vår ref.: 20/00308-17 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

36/20 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

37/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.06.20.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

38/20 Presentasjon prosjekt implementering av Nasjonalt 
screeningprogram for tarmkreft delprosjekt Ahus 
v/Erik Borge Skei: 
Erik Borge Skei presenterte prosjekt implementering av 
Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft delprosjekt 
Ahus for brukerutvalget. Forslag til mandatet for 
prosjektet ble behandlet i sykehusledelsen 05.05.20. 
Sykehusledelsen sluttet seg til forslaget til 
sammensetning av mandatet med noen endringer. Eirik 
Bjelland er for øvrig brukerrepresentant i prosjektet. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

39/20 Handlingsplan for kvalitet- og pasientsikkerhet  
Ahus 2020 – 2021 v/Nina Karlsen: 
Nina Karlsen presenterte handlingsplanen for området 
kvalitet- og pasientsikkerhet Ahus 2020 – 2021 for 
brukerutvalget. Handlingsplanen har også blitt 
gjennomgått på KPU nivå 1-møtet i april, samt sendt t til 
divisjoner/klinikker for innspill, forankring og 
medvirkning.  
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Saksnr. Tittel Ansvar 

Brukerutvalget ble også bedt om å komme med sine 
innspill til handlingsplanen. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. Brukerutvalget sender 
sine innspill til Tone Joranger og videreformidler til Nina 
Karlsen som tar med seg innspillene videre inn i 
arbeidet. 
 

40/20 Orientering fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
 
Adm. direktør orienterte om følgende: 
 

 LHL-sykehuset som et mulig behandlingssted for 
Ahus 
 

 Det har blitt besluttet å avvikle grønn beredskap og 
Ahus går tilbake til normalt drift. Man vil vurdere 
driftssituasjonen løpende også ifht beredskap. Hittil 
er Ahus eneste HF som har gått ut av beredskap. 
OUS planlegger å gjøre dette før sommeren. De 
øvrige HF gjør også løpende vurderinger av 
situasjonen. 
 

 

41/20 Årsmelding 2019 for pasient- og brukerombudet i 
Oslo og Akershus v/Oddvar T. Faltin: 
Årsmeldingen ble presentert for brukerutvalget. 
  

Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

42/20 Presentasjon prehabilitering ved kreft i tykk- og 
endetarm v/Geir Arne Larsen: 
Ahus har en av landets største gastrokirurgiske 
avdelinger og er ledende innen colorecktalkirurgi i 
Norge. Pasienter som er diagnostisert med tykk- eller 
endetarmskreft, også kalt kolorektal kreft, tilbys nå 
systematisk trening med fysioterapeut, 
kostholdsveiledning og kursing for å forberede seg til 
operasjon på Ahus. Dette har blant annet ført til at 
pasientene kommer seg raskere etter operasjonen enn 
før. 
 
Koordinering av pasientforløpet skal sikre et effektivt 
forløp fra henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten 
til oppstart behandling eller avsluttet pakkeforløp, uten 
unødvendig forsinkelse og med tett samarbeid mellom 
alle involverte avdelinger og spesialister.  
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

43/20 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Brukerrepresentant til innføringsprosjekt  til 
referansegruppen "Checkware" for psykisk 
helsevern 
Jannicke Boge 
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 Brukermedvirkning i skjema vedr. lokalt 
kvalitetsregister som kan levere data direkte til 
kreftregister og til andre kvalitetsregister avhengig 
av om pasienten har gitt samtykke eller ei;  
Eirik Bjelland. 
 

 Brukermedvirkning i høring «håndtering av 
helseforskningsdata – pseudonyme data i klinisk 
forskning»; Eirik Bjelland 
 

44/20 Orienteringer fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Styringsgruppe «implementering av nasjonalt 
screeningprogram for tarmkreft delprosjekt Ahus» 
 

 Møte i prehabilitering kolorectalcanser 
 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 
 

 Telefonmøte om status for pakkeforløpene 
 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon 
 

 Presentasjon av PHN-prosjektet «nytt senter for 
psykisk helsevern og BUP behandlingsenter på 
Nordbyhagen» 
 

 KPU psykisk helsevern – innlegg vedr. «hvordan vi 
skal lære av uønskede hendelser» 
 

 Møte i Klinisk Etisk Komité (KEK) 
 

 Møte i KPU nivå 1 
 
 

 

45/20 Eventuelt: 
Neste møte i brukerutvalget er fredag 18.09.20.  
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