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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 
 
 

Jannicke Boge, Svein Graabræk, 
Irene N. Svendsen, Ewy Halseth, 
Inger D. Skauen, Esben Madsen, 
Paul McCabe, Eirik Bjelland 
 
Mari Øvergaard, Ruth Torill 
Kongtorp/Jesper Ravn 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
31.01.2020 

Fraværende: Cathrine Aas Moen Vår ref.: 20/00308-2 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
1/20 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

2/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.12.19.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

3/20 Årlig melding 2019 for foretaket v/Mari Ødegaard, 
spesialrådgiver foretakssekretariatet: 
Mari Øvergaard presenterte utkastet til årlig melding 
2019 for foretaket til brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tok presentasjonen til orientering, samt 
ble bedt spesielt om å komme med innspill til kapitel 
1.5. Medvirkning fra brukere og ansatte. Innspill til årlig 
melding ble gitt til Mari Øvergaard i møtet. 
 

 

4/20 Orientering om prosjekt hjemmebasert sykehus-
behandling v/Ruth Torill Kongtorp, seniorrådgiver, 
prosjektstab viseadm. direktør og Jesper Ravn, 
seniorrådgiver adm. MTE-prosjekter: 
Det ble gitt en orientering om ovennevnte prosjekt der 
målsetningen er å anskaffe en teknisk løsning som gjør 
det mulig å gi flere av pasientene tilbud om oppfølging 
og behandling i eller nær hjemmet, samt etablere et 
kontaktpunkt og interne rutiner for hvordan avdelingene 
skal gå frem for å gjennomføre prosjekter innenfor dette 
området. Prosjektet har kort tidshorisont (frem til mars). 
Det ble i den forbindelse stilt spørsmål om 
brukerutvalget ønsker å delta i dette. 
 
Vedtak: 
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Brukerutvalget ønsker å delta på dette. Svein Graabræk 
stiller fra brukerutvalget. 
 

5/20 Årsmelding 2019 – brukerutvalget virksomhet – 
vedtak: 
Arbeidsgruppen for årsmeldingen, har utarbeidet et 
utkast og sendt brukerutvalget på høring. Innspillene 
som er kommet inn, har blitt innarbeidet i årsmeldingen. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget godkjenner årsmeldingen 2019 for 
brukerutvalgets virksomhet 
 

 

6/20 Evaluering av brukerutvalget: 
Evalueringsskjemaet ble gjennomgått og det kom noen 
innspill til skjemaet. 
 
Vedtak: 
Evalueringsskjemaet er oppdatert etter innspillene som 
fremkom i møtet. 
 

 

7/20 Henvendelser fra FFO Akershus: 
Brukerutvalget har mottatt to henvendelser fra FFO 
Akershus som de ønsket ble tatt opp i brukerutvalget: 
 

 Kapasitetsutfordringer 

 Smertepoliklinikken v/Ahus 
 

Vedtak: 
Saken vedr. kapasitetsproblemer og smertepoliklinikken 
v/Ahus ble tatt opp i brukerutvalget. Brukerutvalget 
v/leder vil komme tilbake med et svar. 
 

 

8/20 Møteplan 2020 – endring av møtedatoer: 
Brukerutvalget har tidligere vedtatt møteplanen for 
2020. Brukerutvalget har lagt sine møter etter 
styremøtene for Ahus. I ettertid har noen av 
styremøtedatoene endret seg og spørsmål er om det 
skal gjøres noen endringer i møtedatoene til 
brukerutvalget på bakgrunn av det. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget opprettholder tidligere fastlagt møteplan 
for 2020. 
 

 

9/20 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Prosjekt «Kongsvinger fase III»:  
Inger D. Skauen, somatikk og Jannicke Boge, 
psykisk helsevern 
 

 Implementering av Pasientsikkerhetsprogrammet – 
Trygg utskrivning: 
Inger Skauen, fast medlem og Eirik Bjelland, vara. 
Eirik Bjelland stiller på det første møtet for Inger 
(24.02.). 
 

 Brukerrepresentant til prosjekt hjemmebasert 
sykehusbehandling: 
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Svein Graabræk 
 

 Brukermedvirkning i «Revisjon av pasientbrev i klart 
språk»: 
Eirik Bjelland har gitt innspill på vegne av 
brukerutvalget til Hanne Grøndalen, avd. 
Samhandling. 
 

 Brukerrepresentant til Ledersamarbeidsforum Follo 
mellom kommuner, DPS og ARA (LSF): 
Jannicke Boge 
 

10/20 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Forskningsseminar på Losby Gods 8. – 9.01.20. 

 Nasjonal helsekonferanse 09.01.20. 

 Møte i nytt kreft- og somatikkbygg 

 Møte i styringsgruppen «Den kritisk syke pasient – 
akuttmottaket» 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon for januar 

 Prosjektmøte «prehabilitering og colorrektalcanser» 

 Arbeid med prosjektinnrammingsdokument og 
mandat for nytt kreft- og somatikkbygg 

 Arbeid med ferdigstillelse av årsmelding 2019 for 
brukerutvalget 

 Styringsgruppemøte/prosjekt NEWS and MIG-
prosjekt 

 Møte og arbeid med høringssvar for «klart språk og 
pasientbrev» 

 KPU Kvinneklinikken 
 

 

11/20 Eventuelt: 

 Henvendelse fra en pasient/bruker av  
HC-/parkeringsplasser på Ahus som er svart ut. 
 

 Henvendelse fra kreftforeningen vedr. 
konktaktlegeordningen og hvordan den er 
implementert på Ahus. Svar er mottatt fra avd. 
samhandling og sekretær i brukerutvalget 
videresender svar til kreftforeningen. 
 

 Intensjonsavtale mellom LHL og Ahus 
 

 Henvendelse fra SIM-senteret om 
brukerrepresentant til å spille «pasient med 
respirasjonsproblem – KOLS» 04.03.20.Paul 
McCabe melder seg som pasient. 
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