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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 
 
Kjell Åge Vold, Kåre Magne 
Stennes/Hilde Schultz, Øystein 
Mæland, Knut Thomas Sjølie, 
Julie Larsen 
 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
16.10.2020 

Fraværende: Paul McCabe Vår ref.: 20/00308-21 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

57/20 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

58/29 Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09.20.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

59/20 Forslag til investeringsbudsjett og prioriteringer inn 
mot utviklingsplanen 2021 v/Kjell Åge Vold, ass. 
økonomi-direktør: 
Investeringsutvalget har lagt frem et forslag til 
prioritering av investeringer innenfor en økonomisk 
ramme for 2021 på 420,5 mill. kroner. Utvalget har gått 
igjennom innmeldte investeringsbehov fra alle 
divisjoner, klinikker og øvrige enheter og foreslår 
primært å prioritere bygg/eiendom og utstyr som 
vurderes som særdeles driftskritiske. I tillegg er det 
funnet rom for enkelte nye behov av innmeldte MTU 
(medisinsk teknisk utstyr). Break-down pott på 30 mill. 
kroner. 
 
Forslag til investeringsbudsjett og prioriteringer har vært 
til behandling i sykehusledelsen og behandles i 
styremøtet mandag 19.10.20. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

60/20 Markering av sikkerhetsmåneden oktober 2020 
v/Kåre Magne Stennes, informasjonsikkerhetsleder  
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og Hilde Schultz, personvernombud: 
Kåre Magne Stennes og Hilde Schultz orienterte om 
sikkerhetsmåneden oktober 2020, som også ble 
gjennomført i 2019. I forbindelse med 
sikkerhetsmåneden, er det utarbeidet en Kahoot som 
skal gjennomføres i organisasjonen. Lederne får tilsendt 
e-poster og quiz til bevisstgjøring og læring i egen 
enhet. Kahoot ble gjennomført i brukerutvalgsmøtet og 
vinnerne fikk hver sin T-skjorte. Det ble også utdelt 
penner. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

61/20 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
Adm. direktør orienterte om følgende: 
 

 Resultat per september: 
Akershus universitetssykehus har et økonomisk 
resultat per september på +137 mill. kr etter at 
regnskapsmessig gevinst for salg av Moenga er 
holdt utenfor. Dette er 24,5 mill. kr høyere enn 
budsjett.  
 

 Forberedelser vinteren – covid organisering: 
Det iverksettes ulike tiltak som skal avbøte dette slik 
at antall senger ut året vil være likt som vinteren i 
fjor. 
 

 Lagerbeholdning og anskaffelse av smittevernutstyr 
covid 19: 
Oversikten viser en langt tryggere forsynings-
situasjon nå sammenlignet med det som var 
situasjonen våren 2020. 
 

 Dataangrep mot sykehuset Innlandet – hva har 
Ahus gjort i den forbindelse: 
På bakgrunn av dataangrepet mot SI, har Ahus nå 
gjort en kartlegging av IKT-driften sammen med SP. 
DDT vil komme tilbake med en oppfølging av denne 
saken. Alle sykehus har gått gjennom sine 
systemer.  
  

 Konseptfaserapport PHN  og overgang til 
forprosjektfase: 
Prosjektet anbefaler å samle sykehusbasert psykisk 
helsevern for Ahus på Nordbyhagen. PHN-
prosjektet ferdigstilles ca. 2026, men de tre 
bydelene overføres til OUS først når Aker står 
ferdig. Full samling av sykehus-basert psykisk 
helsevern er i 2031. 
 
Konseptfaserapporten er ferdigstilt og skal 
behandles i styremøtet Ahus mandag 19.10.20. Skal 
deretter behandles i styremøte HSØ i slutten av 
november 2020.  
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 Prosjekt døgndrift – fullverdig PCI-senter på Ahus: 
Ahus har ventet på en beslutning fra HSØ for å 
kunne sette i gang døgndrift av PCI. Godkjennelse 
av Akershus universitetssykehus som «selvstendig 
PCI-senter» er i hovedsak knyttet til om foretaket på 
vakttid kan ta imot alle full bredde av øyeblikkelig 
hjelp innenfor invasiv kardiologi, slik foretaket 
allerede gjør på dagtid 7 dager i uken. Uavhengig av 
denne godkjennelsen vil foretaket planlegge for en 
oppstart av PCI-virksomhet 24/7 for eget opptaks-- 
område allerede fra januar 2021. Dette vil kunne 
sikre et godt tilbud og raskere avklaringer for 
hjertepasienter innenfor dagens oppgavefordeling. 
 
Det lages en leieavtale med LHL om leie av areal, 
slik at man kan etablere kirurgisk virksomhet selv. 
Det siktes på å underskrive avtale med LHL i slutten 
av oktober. Det formelle navnet på den nyheten skal 
være «Ahus Gardermoen».  
 

 Spørsmål 1 fra brukerutvalget: 
»Pasienter i pakkeforløp/ utredning frem til 
behandling» gjelder samordnet, koordinert og lik 
behandling mellom Nordbyhagen og Kongsvinger 
sykehus.  Det er mange lungeoperasjoner. I forkant 
og etterkant av operasjoner blir det ofte behov for 
oppmøte på poliklinikk. På et møte i prosjektet ble 
det opplyst at åpningstiden ved Kongsvinger 
sykehus  ikke lenger hadde kveldsåpent . 
Åpningstiden var blitt redusert. Burde ikke 
åpningstiden ved Kongsvinger poliklinikk og andre 
poliklinikker nå blitt utvidet? Vi tenker på at en nå 
må ta igjen etterslep etter coronastegning: 
 
Svar: 
Flere steder jobbes det med kveldspoliklinikker for å 
ta ned restanser. Det er ikke slik at vi har generelt 
kveldsåpent. Lunge har generelt ikke hatt problemer 
som krever kveldsåpent. Det er veldig krevende 
driftsmessig å ha kveldsåpent.  
 
Spørsmål 2 om «Ahus sine internettsider»: 
Ahus.no er god, men er den lett tilgjengelig? Bør 
man nå vurdere om den trenger oppgradering og 
modernisering i pakt med de muligheter som nå 
finnes og som andre sykehus har tatt i 
bruk?  Pasienter pårørende og brukere har behov 
for informasjon og faktaopplysninger. Det er for 
eksempel ikke noe om prehabilitering.: 
 
Svar: 
Spesialisthelsetjenesten fikk ny nettløsning i 
november 2016. Det er en felles løsning som i all 
hovedsak er lik for alle helseforetak i Norge. 
Ahus.no skiller seg ikke i særlig grad fra nettsidene 
til andre helseforetak. Brukerundersøkelser viser at 
nettsidene for spesialist-helsetjenesten blir godt 
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mottatt med tilbakemeldinger om  god og har 
lettfattelig informasjon, med fokus på hva skjer som 
skjer «Før, under og etter behandling».  
 
IKT og e-helse i DDT her hos oss, samt 
Sykehuspartner og Helse Sør-Øst jobber med flere 
tiltak for digitale løsninger til beste for pasienter og 
pårørende. Det dreier seg om funksjoner som 
timebestilling på nett, digitalisering av pasientbrev, 
egenerklæring/skjemaer (på nett) og den digitale 
pasientreisen (helsenorge.no).  
 
På Ahus jobber man hele tiden med å få informasjon 
om behandlingene på Ahus ut på ahus.no i form av 
flere behandlingstekster på nettløsningen. Det er 
divisjonene/avdelingene selv som har ansvaret for å 
godkjenne/skrive behandlingstekster, men med 
lokale redaktører og Enhet for kommunikasjon som 
publiserer. Dette har vi dialog med dem om, særlig i 
forbindelse med det pågående arbeidet med å 
digitalisere pasientbrev. I det arbeidet legges det 
vekt på å få til et mest mulig klart og forståelig språk. 
 
Det er riktig at det har vært mye om prehabilitering i 
media. Dette er etter initiativ fra Ahus, og grunnlaget 
er saker vi har skrevet om på intranett – og 
ahus.no., som denne saken på ahus.no: 
https://www.ahus.no/nyheter/trener-seg-i-form-for-
kreftoperasjon 

 

 Nytt kontorbygg på Kiwitomta – fellesbygg: 
Fra 2019 har Ahus og Velferdslaget hatt dialog med 
kommunen om regulering av området. Tomte-
analyse er utført i et samarbeid mellom Ahus, 
Velferdslaget, Boligstiftelsen, arkitekter og 
landskapsarkitekter. Bakgrunnen for prosjektet er å: 

o frigjøre arealer til pasientbehandling 
o Samlokalisering av administrative støtte-

funksjoner i et Fellesbygg  
o Erstatte midlertidige bygg på dispensasjon  

 
Innflytting i nytt bygg er estimert til 2024. 
 

 Midlertidige lokaler for administrativt personell 
NN03: 
Det er planlagt nye arealer til klinisk virksomhet i 
NN03. I NN skal det etableres onkologiske senger. 
Medarbeidere som sitter i disse lokalene i dag, 
flytter ut i brakker inntil fellesbygget er 
innflyttingsklart. 
 

62/20 Årlig melding for foretaket 2020 v/Knut Thomas 
Sjølie: 
Knut Thomas Sjølie orienterte om opplegg og tidsplan 
for årlig melding foretaket 2020. Brukerutvalget skal gi 
sine innspill til kapitel «1.5. Brukermedvirkning». 
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Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

63/20 Årsmeldingen 2020 for brukerutvalget: 
Brukerutvalget starter arbeidet med årsmeldingen 2020. 
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Esben 
Madsen, Eirik Bjelland og Cathrine Aas Moen som 
utarbeider forslag til årsmeldingen 2020. 
 
Vedtak: 
Esben Madsen tar initiativ og innkaller arbeidsgruppen 
til et møte. Arbeidsgruppen sender utkast til årsmelding 
2020 til brukerutvalget for innspill. 
 

 

64/20 Forslag til møteplan for brukerutvalget 2021: 
Forslag til møteplan var sendt ut på forhånd 
 
Vedtak: 
Møteplanen ble godkjent. 
 

 

65/20 Høring om oppfølging etter rusmiddeoverdose: 
Eirik Bjelland og Jannicke Boge har sett på høringen på 
vegne av brukerutvalget 
 
Vedtak: 
Høringen er sendt sekretær i brukerutvalget som har 
videreformidlet til koordinator for høringen. 
 

 

66/20 Oppnevning av brukerrepresentanter: 
 
Vedtak: 
Ingen oppnevninger 
 

 

67/20 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter: 

 Handlingsplan for forskning og innovasjon – 
Kreftforeningen 

 Langtids påvirkning av livskvalitet i pasienter 
behandlet med cellegift etter kirurgi for 
tykktarmskreft 
 

 

68/20 Orientering fra møter i utvalg- og arbeidsgrupper: 

 Nyhetsbrev september kirurgisk divisjon 

 Arbeidsutvalg DPS Groruddalen 

 Styringsgruppemøtet akuttmottaket 

 Styringsgruppen akuttmottaket 

 Prosjekt brukerperspektiv for digitale tjenester 

 Arbeid med handlingsplan forskning og innovasjon 
fra Kreftforeningen til forskningsutvalget 

 Arbeidsgruppe 7: Kreftbehandling – 
pasientstrømmer og behandlingstilbud 

 Arbeid med brukerutvalgets svar på 
forskningsprosjekt «langtids påvirkning av 
livskvalitet i pasienter behandlet med cellelgift etter 
kirurgi for tykktarmskreft 

 Prosjekt prehabilitering for kolorrectalcanser 

 KPU kirurgisk divisjon 
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Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering. 
 

69/20 Eventuelt: 

 Oppnevning av nytt brukerutvalg for perioden 
01.01.21. – 31.12.22. Avventer tilbakemelding fra 
organisasjonene. 
 

 Pasientsikkerhetskonferansen 2020. Ingen 
deltagelse fra brukerutvalget. Informasjon om 
konferansen er videresendt til ungdomsrådet v/Julie 
Larsen. 
 

 Brukerutvalget har fått en henvendelse/forespørsel 
fra Torleif Ruud om å deltagelse i et spørreskjema 
om pasienterfaringer på vegne av pasienter i alders-
psykiatriske døgnavdelinger noe brukerutvalget stilte 
seg positive til. Spørreskjemaet sendes til 
brukerutvalget v/Eirik Bjelland. Svarfrist er satt til 
fredag 30.10.20. 
 

 ID-kort til brukerutvalget. Brukerrepresentantene er 
på en del møter i hovedbygget og stilte spørsmålet 
om det var mulig å få et «ansatt» kort. Dette grunnet 
unngå kø og spørsmål hver gang de skal i møter. 
Sekretær i brukerutvalget sjekker om det kan la seg 
gjøre. 
 

 Pasienter som har fått henvisning til time, må 
henvendende seg i besøkskontrollen. I forbindelse 
med besøkskontroll ved hovedinngangen, har det 
lett for å bli kø ved inngangen. Dette skyldes også at 
ansatte som kommer fra lunsj går bakveien og 
bidrar derfor til ytterligere kø og opphopning. Kan 
man ha et annet køsystem som gjør at dette ikke 
skjer?  Her tenker man på smitte mens man venter 
på å komme inn. 
 

 Det ble stilt spørsmål om det lar seg gjøre å ha 
spritdispenser ved p-automaten grunnet ikke tapping 
på automatene. Sekretær i brukerutvalget sjekker 
om det lar seg gjøre.  
 

 

   
. 
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