
 

Vår ref: 20/00308-12 Side 1 av 3 

 

 
 
 

 
 
 

Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
Andre som 
var tilstede: 
 

Cathrine Aas Moen, Jannicke 
Boge, Eirik Bjelland, Svein 
Graabræk, Ewy Halseth 
 
Øystein Mæland 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
17.04.2020 

Fraværende: Paul McCabe, Esben Madsen, 
Inger D. Skauen, Irene N. 
Svendsen 

Vår ref.: 20/00308-12 

 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
22/20 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

23/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.02.20.: 
 
Vedtak: 
 
Protokollen godkjennes 
 

 

24/20 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør Øystein Mæland 
vedr. status korona: 
 
Status for situasjonen pr. 17.04.20.: 

Den totale belastningen på sykehuset ved pågang av Covid-19-pasienter 

er nå betydelig redusert. Beredskapsnivået ved Ahus reduseres derfor fra 

gult til grønt. Planer for opptrapping av Covid-19-behandling vil 

aktiviseres ved behov.  

 

Ahus har om lag en tredjedel av antall Covid-19-pasienter som var innlagt 

på det meste. Torsdag 16.04. hadde Ahus totalt 21 innlagte pasienter 

med Covid-19 og fredag 17.04. gått ned til 19 innlagte pasienter. 

  

På bakgrunn av at pågangen av Covid-19-pasienter og belastningen på 

sykehuset er redusert, er det nå besluttet at Ahus fra torsdag 16. april går 

fra gul til grønn beredskap som er det laveste beredskapsnivået i Ahus 

sine beredskapsplaner. Ahus vil fortsatt være i beredskap. 

 

Det er nå igangsatt et arbeid med opptrapping til normal drift for å 

vurdere hvilken type aktivitet som kan trappes opp, både innen elektiv 

kirurgi og poliklinikk. Det må gjøres uten at det skal ramme evnen til raskt 

å kunne trappe opp for ny, økt pasientpågang av koronapasienter. 

Utviklingen av pågang av Covid-19-pasienter vil følges nøye. Det er lagt 

 



 

Vår ref: 20/00308-12 Side 2 av 3 

 

Saksnr. Tittel Ansvar 

gode planer for opptrapping ved økt pågang, som kan aktiveres ved 

behov. 

   
Det har vært en enorm vilje blant ansatte til å snu seg rundt det være seg 
omdisponering av personell, arealer, bygge vegger, sluser, smittesluser, 
etablere skallssikring, innføre strenge regler for besøk m.m. Dette har 
vært en del av hverdagen de siste ukene. 
 
Man ønsker nå å normalisere og åpne for mer planlagt drift, poliklinikk og 
planlagt kirurgi, men det er noen trinn mot normalisering da man er 
preget av at man må håndtere situasjonen forløpende. Antall 
kreftpasienter og akuttpasienter har blitt redusert grunnet korona og det 
er bekymringsfullt da det kan bygge seg opp venteliste.  
 
I tillegg er det andre prosesser man jobber med i sykehuset, mens andre 
prosesser settes på vent. Noe av utfordringen er å bl.a. drifte sykehuset 
nå som gjør at vi tar inn og behandler de pasientene som står i fare for å 
få en dårlig prognose hvis vi ikke tar de inn. Dette er ikke 
koronapasienter. Det jobbes det konkret med nå.  
 
Brukerutvalget hadde følgende spørsmål: 

 I disse tider har det vært veldig synlig at helsepersonell med grønne 
frakker beveger seg fra sted til sted. Blir disse grønne frakkene skiftet 
når helsepersonell flytter seg fra sted til sted?  
Vanlig praksis er at helsepersonell tar på seg overtrekksfrakker. 
 

 Hvordan er rutinene i forbindelse med akuttinnlagte pasienter? 
Kovid-test blir ikke rutinemessig tatt på alle, kun hvor det er mistanke. 
Man har måtte økonomisere på testingene, også grunnet kapasiteten. 
I noen tilfeller kunne det vært bra om man kunne ha testet flere. 
Testen er ikke 100%. Det er nå en studie som ser på om  korona-
pasientene kan få noen senskader. Prøver å koble på ressurser, samt 
få anledning til å øke kunnskapsmengden om viruset. 
 

 Hva med etterslep på behandlinger og hvordan prioriterer man 
pasientene?  
På grunn av helsemessige årsaker, behandles de pasientene som det 
haster mest med først og deretter andre pasienter.  
 

 De sykehusene som ikke er berammet av utstyrsproblematikken, er 
det muligheter for å få utstyr og mannskap beordret? 
I prinsippet så er det det, men vi har ikke vært der enda. Det er i 
prinsippet mulig å låne av andre sykehus. Vi har blitt bedt om å 
planlegge for 65 korona-pasienter i tillegg til andre pasienter. Det er 
laget en opptrappingsplan for de 65 pasientene og  har i forhold til 
utstyr respirator til over halvparten av de og ventilatorer til den andre 
halvparten.  
 

 Er det mulig å ha med seg pårørende til konsultasjon? 
Det ble overhørt av en brukerrepresentant om at det ikke var mulig å 
ha med seg en pårørende når f.eks. et familiemedlem skulle inn til 
konsultasjon, men ble bedt om å vente utenfor.  
Det som er vanskelig med sånne regler er at det tolkes strengt og 
spesielt i disse tider. Noen ganger kan det bli urimelig, men samtidig 
viktig å ha færrest mulig besøkende på sykehuset. 
 

 Kan man bruke samme verktøy som man har for pakkeforløp? 
Det har vært gode resultater for pasientforløpene i mars, men mange 
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færre henvisninger som er bekymringsfullt i forhold til barn som blir 
utsatt for omsorgssvikt og som ikke kommer til sykehusene som 
vanlig. 
 

 Har man nok anestesimedisiner? Hører at det er krise og ikke tilgang 
til medisiner?  
Det har ikke vært meldt inn som egen bekymring rundt det, men 
medisinmangel er et generelt problem. Det er ikke meldt inn som 
egen mangel.  
 

 Bærer Ahus kostnadene sine selv eller HSØ?  
Økonomien går ikke så veldig bra. Vi fører alle kostnader som kan 
henføres til et eget kostnadssted. Får se i ettertid hva slags 
kompensasjon som blir ettergitt som gjelder alt som er knyttet til 
koronasituasjonen. Inntektene har også falt som utgjør resultatet. 
 

25/20 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg m.v.: 

 Brukermedvirkning i skjema forskningsprosjekt «cerebral blood flow 
blood flow changes during laparoscpip colorecal surgergy; 
implications for postoperative cognitive dysfunction»: 
Erik Bjelland 
 

 Brukermedvirkning i pasientinfoskriv om videokonsultasjon mellom 
pasient og behandler: 
Svein Graabræk 
 

 Brukerrepresentant til implementeringsprosjekt for onkologiske 
senger, fase 1: 
Eirik Bjelland 

 

 

26/20 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Studietur til Tromsø i prosjekt integrerte tjenester (den eldre pasient) 
04. – 05.03.20. 

 KPU nivå 1 

 KPU kirurgisk divisjon 

 Arbeid med nyhetsbrevet for kirurgisk divisjon 

 Arbeid med å forberede og kommentere saker til FFU-møte 

 Forberedelse og gjennomgang  av styresaker til mars-møtet 

 Arbeid med spørreskjema fra BHM 

 Arbeid/kommentarer til pasientinformasjon for videokonsultasjoner 
 

 

27/20 Eventuelt: 

 Spørreskjema fra BHM er ikke aktuelt for brukerutvalget 
 

 Henvendelse fra FFO Akershus vedr. kapasitetsutfordringer, er 
besvart. 
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