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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Cathrine Aas Moen, Jannicke 
Boge, Svein Graabræk, 
Memoona Salem, Ewy Halseth, 
Inger D. Skauen, Esben Madsen, 
Knut Mage Ellingsen, Eirik 
Bjelland 
 
Øystein Mæland, Kari Fjelldal, 
Julie Larsen 
 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
03.12.2021 

Fraværende:  Vår ref.: 21/00389-23 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
86/21 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

87/21 Protokoll fra møtet 12.11.21: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 

 

88/21 Årsmelding 2021 for brukerutvalget: 
Arbeidsgruppen bestående av Esben Madsen, Knut 
Magne Ellingsen, Eirik Bjelland og Cathrine Aas Moen 
har utarbeidet et utkast som har blitt sendt på høring til 
brukerutvalget. Innspill som er kommet inn til 
arbeidsgruppen, er blitt innarbeidet i årsmeldingen.  
 
Vedtak: 
Årsmeldingen 2021 for brukerutvalget ble godkjent med 
de endringer som fremkom i møtet. 
 

 

89/21 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 

 Nye tiltak som også berører spesifikt kommunene i 
vårt opptaksområde. Ikke voldsomme tiltak, men 
bruk av munnbind først og fremst, samt andre 
begrensninger. Får se hvilken effekt det får. Ahus er 
i en situasjon som er ganske belastet for tiden og 
har en prognose/framskrivning fra FHI og ser at så 
langt følger vi den kurven de har tegnet opp. Vi 
forbereder en økt kapasitet på intensiv, etablert en 
ekstra intensiv på Kongsvinger og fire nye 
intensivsenger på Ahus, hvis det skulle bli 
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nødvendig. Kritisk faktor er personell – utstyr og 
senger har vi.  

 

 Alle ansatte får tilbud om 3. dose 6 mnd. etter dose 
to. Det er rikelig med vaksiner til ansatte. Mange 
ansatte har fått 3. dose allerede. 
 

 Besøk av statsministeren og helseministeren. Ga en 
orientering fra besøket i akuttmottaket, infeksjons-
avdelingen og intensivmiljøet. 
 

 Er i ukentlig kontakt med kommunene og 
statsforvalteren og deltar på alle møter vi skal delta 
på. For Ahus sin del er det viktigst å sørge for at vi 
har den kapasiteten vi skal ha. Hvis belastningen 
øker vesentlig, så er vi for å kunne gi et tilbud til alle, 
nødt til å gå ned på den standarden som er normal 
standard på intensiv.  
 

 Besøk for pårørende, inntil 2 besøkende etter avtale 
som tidligere. Gjeninnfører ikke besøkskontroll ved 
døra. 
 

 Sak om etablering ny Campus på Romerike skal til 
styrebehandling onsdag 08.12.21.  
 

 Rapport per oktober. Antall fristbrudd holder seg 
høyt. Økonomisk er vi på budsjett og kommer til å 
levere på budsjett i 2021 og kanskje over det også.  

 
 
 

90/21 Mål og budsjett 2022: 
Mål og budsjett 2022 ble presentert i møtet. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

91/21 Brukermedvirkninger i forskningsprosjekter: 

 NOR-APT-prosjektet. Hvis prosjektet får støtte, 
deltar Jannicke som fast brukerrepresentant. 

 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

92/21 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Brukerrepresentant til prosjektgruppe i 
arealbruksplan Kongsvinger: Inger D. Skauen  

 NOR-APT-prosjektet; Jannicke Boge.  
 
Vedtak: 
Oppnevningen tas til orientering 
 

 

93/21 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Workshop 2 – forprosjekt operasjonskapasitet 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 

 Møte i LSF DPS Nedre Romerike 
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 Pakkeforløp PHR 

 Nyhetsbrev november for kirurgisk divisjon 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

94/21 Eventuelt: 
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