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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Cathrine Aas Moen, Jannicke 
Boge, Svein Graabræk, 
Memoonna Salem, Ewy Halseth, 
Inger D. Skauen, Esben Madsen, 
Knut Magne Ellingsen 
 
Knut Thomas Sjølie, Kåre Magne 
Stennes, Vibeke Kristiansen/ 
Hege Linnestad, Jørn A. Limi, 
Kristil Haraldstad 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
12.11.2021 

Fraværende: Eirik  Bjelland, Julie Larsen Vår ref.: 21/00389-21 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
74/21 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 

 

75/21 Protokoll fra møtet 15.10.21.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

76/21 Årlig melding 2021 for foretaket v/Knut Thomas 
Sjølie, foretakssekretariatet: 
Knut Thomas Sjølie orienterte om årlig melding 2021 for 
foretaket, samt tidsplan og bestilling til brukerutvalget 
sitt kapittel i årlig melding. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ble bedt om å komme med innspill til sitt 
kapittel i årlig melding foretaket 2021 innen mandag 
10.01.22. 
 

 

77/21 Markering av sikkerhetsmåneden oktober v/Kåre 
Magne Stennes, foretakssekretariatet: 
Sikkerhetsmåneden oktober er nå gjennomført og 
brukerutvalget fikk en kort orientering. Det ble også vist 
noen filmsnutter med tema personvern og 
informasjonssikkerhet i forbindelse med 
sikkerhetsmåneden. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
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78/21 Orientering om «gjør kloke valg» v/Vibeke 

Kristiansen/Hege Linnestad, avd. for kompetanse 
og utdanning: 
Det er besluttet at Ahus vil delta i kampanjen «Gjør 
kloke valg», en kampanje mot overdiagnostikk og 
overbehandling og som i høst er rettet mot 
befolkningen. Kampanjen har i år «mer er ikke alltid 
bedre» som tema og målet er å redusere overutredning, 
overdiagnostikk og overbehandling hvor pasienter og 
klinikere oppfordres til å gjøre de kloke utrednings- og 
behandlingsvalgene sammen. Kampanjen lanseres  
11. november og vil pågå i fire uker. 
 
Vedtak: 
Det er ønskelig med innspill og samarbeid med 
brukerutvalget. Brukerutvalget kom med mange innspill i 
møtet. 
 

 

79/21 Orientering fra sykehusledelsen v/viseadm. direktør 
Jørn A. Limi: 
Det ble orienterte om følgende: 

 Oslo Met styrevedtak 08.12. 

 Statsbudsjettet og foreløpige revidert budsjett 

 Oppdatering av utviklingsplanen: 
Har fått i oppdrag fra Helse Sør-Øst å oppdatere 
den planen vi har. Jobber med interne prosesser 
som betyr at vi vil ha et høringsutkast til styret 
08.12.21. og vil være en tre måneders høring som 
starter fra 15.12.21. – 15.03.22. 

 Driftssituasjonen på sykehuset 
Flere momenter som gjør at driftssituasjonen har 
vært og fortsatt er krevende.  
 
Tre elementer: 

o Covid-pandemien som ikke på noen måte er 
over. 42 pasienter med covid-smitte 
inneliggende. De fleste pasientene ligger på 
en ordinær sengepost. Foreløpig klart å 
unngå og ta ned planlagt virksomhet. 
 

o Situasjonen med RS-virus for barn. Har et 
stort antall ankomster til barnemottak og stort 
behov for overvåkningsplasser på 
barnesiden. Mer enn det vi har i en normal 
situasjonen.  
 

o Mange øyeblikkelig hjelp pasienter som 
svinger fra uke til uke. Blir stor effekt på 
belegget og korridorpasientene våre. Høyere 
sykefravær enn vanlig og som følge av 
pandemien og høybelastning over tid.  

 

 

80/21 Langtidsplan for mangfold, likeverd og 
migrasjonshelse v/Kristil Haraldstad/Hege 
Linnestad, avd. for samhandling/avd. for 
kompetanse og utdanning: 
Avdeling samhandling og helsefremming sammen med 
kompetanse og utdanning og HR, jobber med en 
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langtidsplan for mangfold, likeverd og migrasjonshelse 
Arbeidet pågår og målet er å ha den klar innen årsskifte. 
Det er ønskelig med innspill fra brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget kom med innspill i møtet. Ytterligere 
innspill sendes sekretær i brukerutvalget for som 
videreformidler til Kristin Haraldstad/Hege Linnestad.  
 
Presentasjonen tas til orientering. 
  

81/21 Høring om oppfølging av forslagene til 
tvangslovutvalget: 
 
Vedtak: 
Innspill til høringen er sendt videre til koordinator for 
høringen. 
 

 

82/21 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Brukerrepresentant til pasientforløp for elektive 
ryggpasienter: Inger D. Skauen er foreslått som 
brukerrepresentant. 

 
Vedtak: 
Oppnevning tas til orientering. 
 

 

83/21 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter: 

 Arbeid med Ahus ECT-study 
 

 

84/21 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Styremøte Ahus og befaring på akuttmottaket 

 Møte om kirurgisk kapasitet workshop 2 

 Arbeid med oppsummering for workshop 4 og 
prosjekt kirurgisk kapasitet 

 KPU kirurgisk divisjon 

 Møte i prosjekt kreftforløp prehabilitering 

 Arbeid med utviklingsplanen og delplaner for Ahus 
2035 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon 

 Møte i felles forskningsutvalg Ahus 

 Oppsummeringsmøte i prosjekt onkologiske senger 

 Kunstutvalget 

 KPU 1 

 Møtet i klinisk etisk komité (KEK) 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

85/21 Eventuelt: 

 Årsmelding 2021 for brukerutvalget: 
Det arbeides med årsmeldingen i arbeidsgruppen. 
Alle må komme med innspill årsmeldingen, samt 
hva de har deltatt på i løpet av 2021. Årsmeldingen 
2021 settes opp som egen sak på desember-møtet 
og vedtas i møtet. 
 

 Pasientsikkerhetskonferansen 2021: 
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Eirik Bjelland har meldt seg på konferansen 03. – 
04.11.21. 
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