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Protokoll 
 
 

Til stede: Cathrine Aas Moen, Jannicke 
Boge, Svein Graabræk, Irene N. 
Svendsen, Ewy Halseth, Inger D. 
Skauen, Esben Madsen, Paul 
McCabe, Eirik Bjelland 
 
Marit K. Hofset, Bente H. Gerner, 
Jørn A. Limi, Bendik W. Hegna/ 
Anette M. Skogvold, Julie Larsen 
 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
brukerutvalget 18.09.2020 

Fraværende:  Vår ref.: 20/00308-19 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
46/20 
 

Godkjenning av møteinnkallingen: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

47/20 Protokoll fra møtet 15.06.20.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

48/20 Erfaringskonsulent lærings- og mestringssenteret 
(LMS) v/Marit K. Hofset, avd. samhandling: 
 
Det jobbes med en sak til sykehusledelsen vedr. stilling 
som erfaringskonsulent på lærings- og mestringsfeltet. 
Det var ønskelig å legge frem dette for brukerutvalget 
før saken skal opp i sykehusledelsen tirsdag 22.09.20. 
 
Brukerutvalget ble invitert til å gi innspill til hvordan 
arbeidet med opplæring av pasienter og pårørende kan 
videreutvikles ved å styrke brukermedvirkning som 
metode innen læring og mestring på Akershus 
universitetssykehus. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget støttet forslaget presentert i møtet. 
 

 

49/20 Helsefellesskap og samhandling v/Bente H. Gerner, 
avdelingsleder samhandling: 
 
Cathrine Aas Moen og Jannicke Boge var på felles 
møte med brukerutvalgene i RHF’et (digitalt) 31.08.20. 
hvor ett av temaene på agendaen var helsefellesskap 
og samhandling.  Dette var ukjent for brukerutvalget og 

 



 

Vår ref: 20/00308-19 Side 2 av 5 

 

Saksnr. Tittel Ansvar 

ønsket derfor en orientering/presentasjon om dette. 
 
Innføring av helsefellesskap – hovedprinsipper i avtalen: 

 En tydeligere 

 Samarbeidsstruktur 

 Bedre felles planlegging 

 Økt samordning 

 Bedre beslutningsprosesser 

 Sekretariat 

 Tydelige prioriteringer 

 Felles virkelighetsforståelse 

 Behov for lokale tilpasninger 

 Innspill til neste Nasjonale helse- og sykehusplan 
 

De mest sårbare pasientene skal prioriteres: 

 Personer med flere kroniske lidelser 

 Skrøpelige eldre 

 Barn og unge 

 Personer med alvorlige psykiske lidelser og 
rusproblemer 

 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

50/20 Orienteringer fra sykehusledelsen v/viseadm. 
direktør Jørn A. Limi: 
 
Viseadm. direktør orienterte om følgende: 
 

 Regnskapet etter juli måned: 
Regnskapet for juli ble avsluttet med et overskudd 
på +13,8 mill. kroner. Dette er +1,3 mill. kroner i 
forhold til budsjett. 
 

 Regnskapet etter august måned: 
Regnskapet etter august måned ble avsluttet med et 
overskudd på +23,3 mill. kroner. Dette er +10,8 mill. 
kroner i forhold til budsjett. 
 

 Ahus-virksomhet på LHL-sykehuset: 
Ahus-styret har godkjent inngåelse av avtale med 
LHL om å overta og videreføre hjertebehandlingen 
som LHL har drevet ved LHL-sykehuset på 
Jessheim og en avtale om å leie areal ved LHL-
sykehuset til elektiv kirurgisk virksomhet og 
diagnostikk i egen regi.  
 

 Ledelsens gjennomgåelse 2. tertial 2020: 
Grunnet Covid-19 situasjonen ble det ikke 
gjennomført LGG i 1. tertial ved Ahus. Til 2. tertial 
ble det distribuert et revidert oppdrags- og 
bestillingsdokument (OBD N2) til direktørene, og det 
ble samtidig lagt til rette for at sentrale stabsenheter 
svarer ut en større andel av målene enn normalt. 
Videre ble arbeidet avgrenset til kun å omfatte en 
forenklet risikovurdering iht kriteriene for ressurser, 
kompetanse og avhengigheter, og det er bare 
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etterspurt tiltak for mål med høy risiko. Disse 
tilpasningene er gjort for å lette arbeidet med LGG i 
divisjoner og klinikker i dette spesielle året. 
 
 Ledelsens gjennomgåelse for 2. tertial 2020, legges 
frem for styret i styremøtet torsdag 24.09.20. 
 

 Kongsvinger fase III vedr. oppgavefordeling Kos og  
Ahus: 
Ny organisering Kos 2021: 
Styringsgruppen har sluttet seg til forslaget om å 
organisere somatisk virksomhet ved Kongsvinger 
sykehus i 4 avdelinger, tilhørende medisinsk 
divisjon, kirurgisk divisjon, ortopedisk klinikk og 
kvinneklinikken. Pediatrisk virksomhet ved 
Kongsvinger, organiseres som en del av barne- og 
ungdomsklinikken. 
 
Ønsker å få på plass en sykehuskoordinator som 
kan starte januar 2021. Det blir en spennende 
endring fra januar 2021, som vi tror vil gi oss en 
tettere knytning og muligheter til en bedre reel 
rullering der det er hensiktsmessig.  
 

 Status drift koronasituasjonen og aktuelle saker til 
orientering: 
Sykehusledelsen har tidligere gitt tilslutning til 
foreløpig anbefaling om rokade 
ØNH→hjerte→intensiv 3, dersom mulighet for 
differensiering i bruk av areal. Anbefaling etter 
befaring er ikke å gjennomføre foreslåtte 
rokadealternativ. Det arbeides nå med andre 
alternative rokader for å kunne øke kapasitet for 
kirurgisk senger og andre tiltak for å avlaste 
kirurgisk område.  
 
Innspill fra kirurgisk divisjoner om å kunne drifte 
kirurgiske senger i Akutt 24B. Driftsutvalget får i 
oppdrag videre utredning av to hovedalternativer: 
- Rokade ØNH→hjerte→intensiv 3 
- Etablere kirurgiske senger på Akutt 24B med 

konsekvenser, risiki og triggere for tilbakeflytting. 
 

51/20 Status for satsingen på den eldre pasient v/Bendik 
W. Hegna, prosjektleder visedm. direktør 
administrasjon: 
Formålet er: 

 Koordinerte og tverrfaglige tjenester tilpasset eldre 
og innbyggere med kronisk sykdom innad i 
sykehuset. 
 

 Anvende kunnskap og pasientdata til å forutsi 
sykdomsutvikling. Dette for å være i forkant.  
 

 Forebygge fremfor å behandle.  
 

Presentasjon av integrerte helsetjenester for eldre, 
sårbare pasienter er et samarbeidsprosjekt med 
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Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo og Ullensaker 
kommune. Samarbeidsprosjektet startet opp i januar 
2020. 
 
Prosjektet er en småskalautprøving av hvordan 
kommune, fastlege og sykehus kan ha et gjensidig 
forpliktende samarbeid om integrerte helsetjenester til 
enkeltpasienter med store og sammensatte behov. 
 
Milepæler etter prosjektets første 6 mnd: 

 Tildelt samhandlingsmidler for prosjektets første 
driftår. 

 Erfaringsutveksling: HSØ konferanse, 
Diakonhjemmet og UNN. 

 Utarbeidet tjenestemodell 

 Småskalatest 1 
o Inklusjon av 8 pasienter februar – juni 2020 

 
Neste steg:  

 Workshop - september 
o Evaluere og justere tjenestemodellen 
o Etablere plan for målinger 
o Digitale støtteverktøy – for inklusjon, 

oppfølging og evaluering  

 Gjennomføre småskalatest 2 – 8 nye pasienter – 
sept. til desember 2020 

 Foreløpig prosjektrapport, desember 2020. 
 

52/20 Høringer: 

 Oppfølging etter rusmiddeloverdose: 
Jannicke Boge og Eirik Bjelland ser på høringen og 
utarbeider eventuelle innspill på vegne av 
brukerutvalget. Innspillene sendes sekretær i 
brukerutvalget innen torsdag 01.10.20. 
 

 Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – 
utvidet adgang til informasjonsdeling: 
Irene N. Svendsen og Cathrine Aas Moen ser på 
høringen og utarbeider eventuelle innspill på vegne 
av brukerutvalget. Innspillene sendes sekretær i 
brukerutvalget innen onsdag 18.11.20. 
 

 Bruk av helse opplysninger for å lette samarbeid, 
læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og 
omsorgstjenesten: 
Eirik Bjelland ser på høringen og utarbeider 
eventuelle innspill på vegne av brukerutvalget. 
Innspillene sendes sekretær i brukerutvalget innen 
onsdag 25.11.20. 
 

 

53/20 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Arbeid med høring for implementering av 
helseforskningsdata – pseudonyme data i klinisk 
forskning og telefonmøte med juridisk avdeling 

 Møte om nasjonalt tarmscreeningsprogram 

 Møte i felles forskningsutvalg Ahus og Campus 
Ahus 
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 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon for august  

 Arbeid med forskningsprosjekt for etablering av 
forskningsgrupper for palliativt senter. 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 

 Møte i KPU Kongsvinger 

 Møte i KPU BUK 

 Møte i Kongsvinger fase III 

 Workshop prosjekt integrerte helsetjenester 

 Møte i samarbeidsforum (SF) 

 Leder-/nestledermøte i RHF’ete 

 Styringsgruppe psykisk helsevern 

 Møte i Follo/DPS Ara 

 Møte i arbeidsutvalget Møtepunktet 

 Møte, samt arbeid med ulike forskningsprosjekter 

 Deltagelse på læringsnettverket «Trygg utskrivning» 

 Medvirkningssamling 4 i forb. med. prosjekt PHN 

 KPU medisinsk divisjon 

 Møte i helse- og omsorgsfaglig utvikling (SU) 
mellom Ahus og kommuner 

 KPU psykisk helsevern 
 

54/20 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 KPU BUK; Inger D. Skauen, fast medlem. Esben 
Madsen, vara. 

 Prosjekt «digitale brukererfaringer til gastrokirurgisk 
avdeling: Eirik Bjelland.  

 Rehabiliteringsnettverket v/avd. samhandling. 
Brukerrepresentant må oppnevnes: Cathrine Aas 
Moen, fast medlem og Esben Madsen som vara. 

 Prosjekt «oppfølging av hjemmedialyse» og 
teknologiske løsninger: Esben Madsen. 

 Representant i arbeidsgruppe 7 kreftbehandling – 
pasientstrømmer og behandlingstilbud Kos og NBH. 
Målet er likeverdig behandlingstilbud til alle kreft- og 
palliative pasienter i Ahus; Eirik Bjelland er 
brukerrepresentant.  
 

 

55/20 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter v/Eirik 
Bjelland: 

 Prosjekt myelomatose 

 Ulcerøs colitt 

 Prosjekt om bruk av medisiner under 
strålebehandling 

 3D-printing innen bruddbehandling og 
pasienttilpasset kirurgiske verktøy 

 Etablering av forskningsgruppe smerte og palliasjon 
 

 

56/20 Eventuelt: 
Ingen saker 
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