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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 
 

Cathrine Aas Moen, Svein 
Graabræk, Memoona Salem, 
Ewy Halseth, Inger D. Skauen, 
Knut Magne Ellingsen, Eirik 
Bjelland 
 
Katrine Hay/Tiril Seppola 
Reed/Tonje Skog Flathus, Karl-
Helge Storhaug/Anette K. Dehli, 
Øystein Mæland 
 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
10.09.2021 

Fraværende: Jannicke Boge, Esben Madsen, 
Martin Skolbekken, Julie Larsen 

Vår ref.: 21/00389-13 

 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

52/21 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

53/21 Protokoll fra møtet 18.06.21: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

54/21 Presentasjon av operasjonskapasitet v/Katrine 
Hay/Tiril Seppola Reed/Tonje Skog Flathus: 
Katrine Hay orienterte om operasjonskapasitet og trinn 
1 som er en kartlegging av nå-situasjonen som 
fundament for neste trinn.  
 
På oppdrag fra Prioriteringsrådet, har Katrine Hay, 
Tonje Flathus og Tiril S. Reed arbeidet med en 
kartlegging av hvordan Ahus bruker den totale 
operasjonskapasiteten. Mandatet for arbeidet har blitt 
sendt til brukerutvalget. Funnene fra kartleggingen har 
resultert i en rapport, som nå skal brukes som grunnlag 
til diskusjoner i workshops utover høsten.   
 
Det planlegges workshops (WS), der de ønsker samme 
deltaker fra brukerutvalget i alle workshopene; WS1-4. 
Sentrale tema her vil være å ta en gjennomgang av 
hvilken operasjonsaktivitet de skal ha på de ulike 
lokasjonene (KOS, Ski, Gardermoen, Sentraloperasjon 
NBH og DKS NBH), samt å vurdere løsninger for ø-
hjelp vs. elektiv aktivitet på NBH og KOS.  
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En av workskhopene omhandler driftsnære utfordringer 
rundt pre-operative forberedelser, operasjonsprogram 
og lignende. Her vil det være andre deltakere som er 
tett på denne delen av driften. 
 
Datoer for workshopssamlinger er: 

 Uke 41 - torsdag 14.10. Thon hotell Triaden -  
kl. 09-14  

 Uke 42 - torsdag 21.10. Gardermoen –  
kl. 12-16 

 Uke 45 - fredag 12.11. Gardermoen –  
kl. 12-16 

 Uke 49 - torsdag 9.12. KOS Oppstart  
kl. 09 med omvisning. Hele dagen 

 
Det er ønskelig å ha brukermedvirkning inn i dette og 
om brukerutvalget kan hjelpe til med å innhente 
erfaringer fra pasienter som har blitt operert på Ahus 
som kan være verdifullt å få belyst pasient- og 
brukerperspektiv enda mer.  
 
Frist på rapporten er 23.09.  
 
Vedlegg: 

 Eirik Bjelland er brukerrepresentant og deltar på alle 
workshops. 

 Brukerutvalget sender sine innspill til Eirik Bjelland 
som sender samlet innspill til sekretær i 
brukerutvalget som videreformidler til Katrine Hay, 
Tiril Seppola Reed eller Tonje Skog Flathus. 

 Presentasjonen tas til orientering. 
 

55/21 Presentasjon av mandat for evaluering av covid-19 
v/Karl Helge Storhaug og Anette K. Dehli, 
foretaksrevisjonen: 
Utkast til mandatet/oppdragsbeskrivelsen for 
evalueringen av covid-19 ble presentert i møtet. 
Formålet er å gjennomgå og vurdere hvordan Ahus har 
håndtert covid-19-pandemien. 
 
Sykehusledelsen ønsket at det skal være en evaluering 
av covid-19. Dette arbeidet er lagt til foretaks-
revisjonen. Utkastet til oppdragsbeskrivelsen 
presenteres i dialogmøtet, AMU-møtet i tillegg til 
brukerutvalget. Forslag til endelig oppdragsbeskrivelse, 
legges frem for endelig vedtak i sykehusledelsen 
28.09.21. 
 
Det er ønskelig med innspill fra brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Innspill sendes til Cathrine Aas Moen som sender 
samlet innspill til sekretær i brukerutvalget som 
videreformidler til Karl-Helge Storhaug. 
 

 

56/21 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
Adm. direktør orienterte om følgende: 
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 Resultat per august: 
Økonomisk sett fikk vi et resultat i tråd med budsjett 
denne måneden også. Har en solid økonomi utover 
høsten. Så sant ikke noe skjer, regner man med å 
gå med et overskudd på 175 mill. kroner som skal 
brukes til investeringer, nybygg m.m. 
 

 Besøkskontroll/skallsikring: 
Tiltakene i forhold til skallsikring og besøkskontroll, 
ble avviket onsdag 01.09.21, men det betyr ikke at vi 
ikke har regler for besøk fortsatt. Besøksreglene 
videreføres og forsterkes med spørsmål om 
egenkontroll, avdelingene er ansvarlig for håndtering 
av besøk, besøkstidene bør vurderes for å redusere 
antall samtidig på avdelingen. Dette er noen av de 
lokale tiltakene.  
 
De fleste er fullvaksinerte og det er liten smitte på 
sykehusene. Man må være åpne for at man evt. må 
innføres restriksjoner på nytt, men håper å slippe 
det. 

 

 Status covid-19: 
I dag er det 18 pasienter innlagt på Nordbyhagen, 2 
på Kongsvinger. 4 av de er på intensivavdelingen og 
tre av de på respirator. Pasientene er ikke så dårlige 
som de var tidligere og har kortere liggetid. Ingen 
barn som er innlagt.  
 

 Influensasesongen: 
Ahus har som alltid planer for høst- og 
vintersesongen for å kunne møte de økte behovene 
vi vanligvis har. Vi er ikke bekymret, men mer 
avventende til hvordan kombinasjonen av flere 
koronapasienter og mer syke influensapasienter enn 
normalt vil slå ut for sykehuset. 
 

 Har fått bekreftet at Ahus får penger til å gå videre 
med psykiatriprosjektet. Byggingen skal i gang etter 
konseptfase hvor neste fase da er forprosjekt. Det 
som formelt må på plass er reguleringsplanen med 
kommunen. 
 

 Styreseminar- og styremøte 21. – 22.09.21. 
Ett tema på møtet blir oppdateringen av 
utviklingsplanen. Alle helseforetak skal fornye den.  
Utviklingsplanen blir supplert med noen delplaner. 
Prosessen går frem mot våren 2022 og vedtas 
endelig i styret i mai 2022. Det blir en høringsrunde 
hvor kommunene skal involveres, samt deltakelse 
fra brukersiden.  
 

 Bekymring rundt ventelistene opparbeidet under 
pandemien. Jobber med å få opp aktivitet igjen. Det 
tar tid å nedarbeide restansene. Vi er i gang med 
det.  
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Vedtak: 
Tas til orientering 
 

57/21 Høringer – ferdig behandlet: 

 Utkast til revidert nasjonal faglig retningslinje og 
pakkeforløp for ADHD 

 Revidert nasjonal faglig retningslinje om behandling 
ved opioidavhengighet. 

 Ervervet hjerneskade hos barn 0 – 18 år 

 Ny forskrift om nasjonal retningslinje for 
masterutdanning i psykisk helse-, rus og 
avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om 
nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning 
i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid. 

 Forslag til endringer i kreftregisterforskriften. 
 
Høringer – til behandling: 

 Endringer i regelverket for organisering av 
klagenemndene som behandler helsesaker og 
endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven 
vedrørende innhenting av taushetsbelagte 
opplysninger og taushetsplikt mv. Frist til sekretær i 
brukerutvalget er tirsdag 05.10.21.  

 Endringer i pasientjournalloven mv. nasjonalt digital 
samhandling. Frist til sekretær i brukerutvalget er 
onsdag 06.10.21.  

 Oppfølging av forslagene til tvangslovutvalget. Frist 
til sekretær i brukerutvalget er onsdag 27.10.21.  

 
Vedtak: 

 Ferdig behandlede høringer, er videreformidlet til 
koordinator for høringene. 

 Det nedsettes et høringsutvalg for innkommende 
høringer som består av Knut Magne Ellingsen, Eirik 
Bjelland og Cathrine Aas Moen. Høringsutvalget er 
ansvarlig for å vurdere om høringene er aktuelle for 
brukerutvalget. Hvis aktuelle, vil høringene bli 
videreformidlet til den/de mener har spiss-
kompetanse for høringene.  
 
Forslag til innspill på høringene blir sendt resten av 
brukerutvalget før endelige innspill sendes sekretær 
i brukerutvalget fra høringsutvalget. 

 

 

58/21 Orienteringer fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Møte i felles forskningsutvalg 

 Møte i kreftforløpsmøte (tidligere pre-hab) 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 

 Møte i ernæringsutvalget v/Ahus 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon august 2021 

 KPU psykisk helsevern 
 
Vedtak: 

 Møtereferat fra møter brukerrepresentantene deltar 
i, ønskes tilsendt sekretær i brukerutvalget. 

 Gjennomgangen tas til orientering 
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59/21 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Styringsgruppen prosjekt intensiv- og overvåkning: 
Eirik Bjelland 

 Delta i workshop prosjekt operasjonskapasitet:  
Eirik Bjelland 

 
Vedtak: 
Oppnevningen tas til orientering 

 

60/21 
 
 
 

Brukermedvirkning i forskningsprosjekter v/Eirik 
Bjelland: 

 Venøs trombose etter covid-19-vaksine 

 HSØ forskningsmidler innen «inflammation versus 
immunity» 

 Persontilpasset prehabilitering før kolorektal kirurgi 

 Induksjon av pasientens immunforsvar i kampen 
mot tarmkreft – «inflammasjon som venn og fiende». 

 HSØ forskningsmidler innen pasientsikkerhet om 
metoden «Det grønne korset» 

 «Ulcerative colitis in Norway» 
 
Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering. 
 

 

61/21 Eventuelt: 

 Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på 
systemnivå: 
Helse Sør-Øst inviterer brukerutvalget til å komme 
med innspill til revidering av digital grunnopplæring 
av brukerrepresentanter på systemnivå.  
 
Vedtak: 
Innspillene sendes til Cathrine Aas Moen som 
videresender samlede innspill til sekretær i 
brukerutvalget innen onsdag 29.09.21. som 
videresender til Helse Sør-Øst. 
 

 Ahus-madrasser: 
Brukerutvalget har fått en henvendelse fra en 
tidligere pasient om å øke tilgangen på dynamiske 
trykkavlastende madrasser. 
 
Vedtak: 
Forespørselen rettes til Johanna Åhrberg, DFM  
 

 Ingen deltagelse i nasjonal pasientkonferanse 2021 
innen bruker- og likepersonarbeid 08. – 09.09.21.  
 

 Pasientsikkerhetskonferansen 03. – 04.11.21.:  
Konferansen foregår digitalt fra kl. 09:00 – 12:00 og 
er gratis. Brukerutvalget oppfordres til å delta. 
 

 Cathrine Aas Moen og Jannicke Boge deltar på 
møte for leder og nestleder i brukerutvalget RHF 
tirsdag 14.09.21, Radisson Blu Airport Hotell. 
 

 Brukerrepresentant til Ahus ernæringsutvalg: 
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Cathrine Aas Moen er brukerrepresentant i Ahus 
ernæringsutvalg. Inger D. Skauen overtar etter 
Cathrine Aas Moen. Sekretær i brukerutvalget 
informerer Liv Signe Davidsen.  
 
Vedtak: 
Gjennomgangen tas til orientering 
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