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Til stede: 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Cathrine Aas Moen, Jannicke 
Boge, Svein Graabræk, Ewy 
Halseth, Inger D. Skauen, Esben 
Madsen, Eirik Bjelland 
 
May-Liss Hatleskog, Øystein 
Mæland, Kari Fjelldal, Julie 
Therese Larsen 
 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
18.05.2020 

Fraværende: Irene N. Svendsen, Paul McCabe Vår ref.: 20/00308-15 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

28/20 Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

29/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.04.20.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

30/20 Erfaringsorientering fra akuttmottaket i forbindelse 
med koronapandemien v/May-Liss Hatleskog: 
May-Liss Hatleskog orienterte om omorganiseringen, 
flyt og sortering, samt hvordan de har løst oppgavene 
med legebemanning. I tillegg ble det også orientert om 
hvordan de har jobbet med den kritiske syke. 
 
Omorganisering av flyten ble endret på i løpet av to 
dager. I løpet av den nest siste helgen i mars, ble 
akuttmottaket (AM) bygget om for å kunne ta imot 
pasienter, både med og uten koronasmitte på forsvarlig 
vis. Alle pasientene som skulle inn i AM, kom inn 
gjennom samme inngang til det som normalt er 
ambulansehallen, men som ble gjort om til to fullverdige 
atskilte akuttsoner og en egen røntgenlab. Det ble skilt 
mellom pasienter med mistenkt covid-19 og pasienter 
uten mistanke om virussykdommen. På den måten ble 
det sikret at ingen pasienter kom inn i sykehuset uten at 
det er vurdert om de er mistenkt for eller fått påvis 
covid-19. 
 

 

31/20 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg m.v.: 

 Brukerrepresentant til styringsgruppen  
«implementering av nasjonalt screeningprogram 
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for tarmkreft (delprosjekt Ahus): Eirik Bjelland 
 

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

32/20 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrpper: 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon v/Eirik Bjelland 

 Møte i prosjekt kolorrectalcanser – prehabilitering 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 

 Telefonmøte vedr. status, utfordringer og arbeid 
med pakkeforløpene v/Ahus 

 Arbeid med høring for håndntering av 
helseforskningsdata pseudonyme data i klinisk 
forskning  

 Styremøte Ahus 22.04.20. 

 Møte i KPU nivå 1 

 Arbeid med handlingsplan kvalitet- og 
pasientsikkerhet 

 Henvendelse fra brukerutvalget Sunnaas vedr. 
tilgang til intranett og sykehus e-post 

 Prosjekt integrerte tjenester 

 KPU Kongsvinger 

 Kongsvinger fase  III 
 

 

33/20 Orientering fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
 
Adm. direktør orienterte om følgende: 
 

 Prosessen med Kongsvinger: 
Grunnet situasjonen om covid og beredskap er det 
prosesser som har blitt satt på vent. Kongsvinger-
prosessen er nå kjørt videre. Viktig å få opp 
pasientstrømmen til Kongsvinger, samt 
organiseringen. Pasientstrømmen gjorde at flere 
øyeblikkelig hjelp-pasienter fra Ullensaker og 
Eidsvoll skulle gå til Kongsvinger. Strømmen med 
øyeblikkelig hjelp-pasienter fra disse to kommunene, 
har økt betydelig de siste ukene. Effekten kom 
raskere enn først forventet.  
 

 Det sees nå på hvordan organiseringen på 
Kongsvinger skal være fra 01.01.201. Det som 
gjenstår på Kongsvinger er den somatiske 
virksomheten som har vært en egen divisjon og er 
det fortsatt med egen divisjonsdirektør. Har kjørt nå 
et organisasjonsprosjekt og det er et ønske å få til 
en organisasjon som innebærer at også somatikken 
blir integrert i den eksisterende virksomheten på 
Nordbyhagen. Enkeltavdelinger på Kongsvinger blir 
koblet til de divisjonene som vi allerede har og som 
jobber med det samme; kirurgisk avdeling 
Kongsvinger blir en del av kirurgisk divisjon, 
medisinsk avdeling Kongsvinger, blir en del av 
medisinsk divisjon etc. Det som gjenstår er å lage 
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en beskrivelse av en koordineringsfunksjon som 
også tilfredsstiller de kravene som ligger i å ha en 
stedlig ledelse.  
 

 Det jobbes nå med å trappe opp til mer normal drift 
da mye ble stengt grunnet covid. Vi er i en fase nå 
hvor covid-situasjonen har roet seg og har 
forventninger fra sentrale myndigheter og HSØ om å 
trappe opp vanlig planlagt behandling poliklinisk og 
kirurgisk behandling. Er i full gang med det. Må 
fortsatt opprettholde en beredskap for å evt. kunne 
ta imot økning av covid.  
 
Det har vært en økning av telefon- og 
videokonsultasjoner som man kan bygge videre på 
fremover, men det er fortsatt sånn at vi ikke kan 
avvikle alle pasienter på telefon- og 
videokonferanse. Prøver å ta unna de henvisninger 
som kommer og gi et tilbud til de pasienter som har 
vært utsatt der hvor vi ser at pasienter må komme 
inn til en time.  

 
34/20 Rapport per april inklusive økonomiske effekter av 

korona v/Kari Fjelldal, direktør økonomi og finans: 
Ahus har et økonomisk resultat per april på -52,4 mill. kr 
etter at det er hensyntatt lavere kostnader til pensjon. 
Dette er 102,4 mill. kr lavere enn budsjettert. I april 
måned er resultatet isolert sett -56,8 mill. kr i forhold til 
budsjett. I dette ligger et inntektstap på 71,3 mill. kr, og 
økte lønnskostnader knyttet til høy aktivitet på 
intensivavdelingene, i akuttmottakene, på lab og på 
Covid-19 sengeområdene frem til påske. Det er positive 
kostnadsavvik på gjestepasientkostnader og andre 
driftskostnader. 

 
Estimerte driftsøkonomiske effekter av korona 
Det er egen rapportering til HSØ på økonomiske 
effekter av korona. Det er opprettet eget 
prosjektnummer for å registrere effekter i 
økonomisystemet. 
 
Ekstraordinære investeringer som følge av korona: 
Det har vært nødvendig med ekstraordinære 
investeringer for å kunne håndtere den store 
tilstrømmingen av smittepasienter og intensivpasienter.  
Det er til nå brukt investeringslikviditet for 27,9 mill. kr 
knyttet til korona. Midlene fordeler seg innenfor 
følgende kategorier av investeringer:  
 

 Diagnostikk (laboratorieutstyr og mobilt røntgen): 6,7 
mill. kr  

 Endringer på bygg (smittesluser og andre 
smittetiltak): 5,1 mill. kr  

 Kjøp av ekstra respiratorer: 3,0 mill. kr  

 Kjøp av annet MTU utstyr: 13,1 mill. kr  
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Under punktet (annet MTU), ligger det blant annet utstyr 
til intensiv og akuttmottak, utstyr til Kongsvinger 
sykehus for å kunne overvåke pasienter på en forsvarlig 
måte der og utstyr til Covid-19 sengeområder for å 
redusere smitterisiko (ved å unngå at samme utstyr må 
brukes på både rene pasienter og smittepasienter).  

 
35/20 Eventuelt: 

Ingen saker 
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