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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Cathrine Aas Moen, Jannicke 
Boge, Svein Graabræk, 
Memoona Salem, Ewy Halseth, 
Esben Madsen, Eirik Bjelland, 
Knut Magne Ellingsen (digitalt), 
Inger D. Skauen (digitalt), Julie 
Larsen, ungdomsrådet 
 
Håvard Hesselberg, Knut 
Thomas Sjølie (digitalt), Øystein 
Mæland (digitalt) 
 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
brukerutvalget 15.02.2021 

Fraværende: Martin Skolbekken Vår ref.: 21/00389-2 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

1/21 Presentasjonsrunde av nytt brukerutvalg: 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

2/21 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 
møtet 16.12.20.: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen og protokollen godkjennes 
 

 

3/21 Habilitering v/Håvard Hesselberg, ass. 
Avdelingsleder voksenhabilitering: 
Etter ønske fra ungdomsrådet og brukerutvalget, var 
Håvard Hesselberg invitert til å orientere litt om avdeling 
voksenhabilitering og deres arbeid. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

4/21 
 
 

Årlig melding foretaket 2020 v/Knut Thomas Sjølie, 
spesialrådgiver foretakssekretariatet: 
Knut Thomas Sjølie orienterte om arbeidet så langt. 
Brukerutvalget har fått tilsendt årlig melding til 
orientering, samt bedt om å se på kapital 1.5 
«Medvirkning fra brukere og ansatte» for å gi sine 
innspill. 
 
Vedtak: 
Det var ingen innspill til avsnittet. 
 

 

5/21 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør:  
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 Regnskapet pr. desember 2020: 
Ahus har et resultat pr. desember 2020 på 222 mill. 
kroner bedre enn budsjett. Dette etter at 231 mill. 
kroner av mottatte covid-19-midler er flyttet over. 

 

 Status covid-19: 
Presset på sykehuset har blitt redusert. Har ca. 10 
pasienter inneliggende mot tidligere over 20. 
Presset på intensiv har også blitt redusert. I dag er 
det 3 pasienter, men har på lang tid hatt 5 og 6 
pasienter. Håper at den situasjonen vedvarer. 
Besøkstopp skal vurderes i ledermøtet i morgen. Vil 
nok lempe og slippe opp for mere besøk.  
 

 Vaksinasjon av pasienter og ansatte mot covid-19 – 
vaksinasjonsgruppens arbeid til nå: 
Oppstart av vaksinasjonen var mandag 11.01.21. og 
Ahus er godt i gang. 

 
Ahus mottar 2800 vaksinedoser fra Astra Zeneca 
som skal gis til ansatte under 65 år. Alle doser 
settes som førstedose, så kommer det en ny 
forsyning for dose to. Ahus har meldt til HSØ antall 
ansatte over 65 år som også skal prioriteres, og er 
lovet vaksinedoser til disse.    Det er definert 
prioriteringskriterier som vektlegger eksponering 
(smitterisiko på jobb) og sårbarhet (kritisk 
virksomhet/ nøkkelkompetanse), i vurderingen av 
hvilket personell som skal få vaksiner i denne 
runden. 

 

 Ahus Gardermoen – virksomheten i gang: 
Mandag 18.01.21. var Ahus i gang med invasiv 
hjertebehandling, bildediagnostikk og planlagt 
kirurgisk virksomhet på Ahus Gardemoen i lokalene 
til LHL-sykehuset.  Fra mandag 18.01.221. er to 
operasjonsstuer for ortopedi og gastrokirurg i drift. 
Fra 01.03.21. åpnes ytterligere en operasjonsstue 
for ØNH og 01.05.21. åpnes etter planen også en 
stue for plastikk-operasjoner.  
 

 Somatiske Ahus-avdelinger på Kongsvinger og 
Gardermoen: 
Fra 1. januar er den somatiske virksomheten ved 
Kongsvinger sykehus organisert som en del av 
fagdivisjonene ved Ahus. De somatiske avdelingene 
ved Kongsvinger sykehus ble ved overføringen fra 
Sykehuset Innlandet til Ahus 01.02.19. videreført 
som en egen divisjon, mens den øvrige 
virksomheten allerede fra starten av ble knyttet til 
tilsvarende virksomhet i Ahus-organisasjonen, i 
divisjonene Psykisk helsevern, Diagnostikk og 
teknologi (DDT) og Facilities Management (DFM).  
 
Nå er også somatikken på Kongsvinger en del av 
divisjonene og klinikkene på Ahus. Divisjon 
Kongsvinger er avviklet fra årsskiftet, sammen med 
stillingen som direktør for den somatiske 
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virksomheten. I stedet er Jane Beate Moe Castro 
ansatt som sykehuskoordinator. Hun skal 
samordne all virksomhet Ahus har på 
Kongsvinger på tvers av faglinjene og være 
bindeledd til Ahus-organisasjonen for øvrig. 
 

 Besøk av helseministeren 11.01.21. – nasjonal 
handlingsplan for klinisk forskning: 
Bente Høie besøkte Ahus for å presentere nasjonal 
handlingsplan for klinisk forskning. Høie fikk i den 
forbindelse en omvisning i forskningspoliklinikken 
hvor han møtte forskere og pasienter. 
 

6/21 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 KPU medisinsk divisjon, fast medlem: Svein 
Graabræk 
KPU  medisinsk divisjon, vara: Inger D. Skauen 
 

 KPU psykisk helsevern, fast medlem: Memoona 
Salem 
KPU psykisk helsevern, vara: Eirik Bjelland 
 

 KPU kirurgisk divisjon, vara: Esben Madsen 
 

 Helse - og omsorgsfaglig utvalg (SU) mellom Ahus 
og kommuner, fast medlem: Knut Magne  
Ellingsen 
Helse - og omsorgsfaglig utvalg (SU) mellom Ahus 
og kommuner, vara: Esben Madsen 
 

 Pasientforløp kirurgisk divisjon: Eirik Bjelland 
 
Vedtak: 
Oppnevningene tas til orientering 

 

 

7/21 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter v/Eirik 
Bjelland: 

 Skjemabasert elektronisk pasientjournal – 
pilotprosjekt for å bedre klinisk dokumentasjon og 
kvalitetsregistre. 
 

 Eirik Bjelland hadde en presentasjon vedr. forskning 
for brukerutvalget med forklaring for hva som er 
intensjon og regelverk for brukermedvirkning og 
forskning. Vedlegg 1 i presentasjonen synligjør 
regelverket for brukermedvirkningens plass og rolle i 
forskning og vedlegg to den praktiske håndteringen 
av forskningssøknader.  
 
Konklusjon for brukerutvalget rolle i 
forskningsutvalget ved Ahus: 
Vi har et godt og konstruktivt samarbeid. Våre 
innspill blir som oftest lyttet til. Konkrete eksempler 
på dette er: 

 brukerutvalgets samarbeid i forbindelse med 
etableringen av lokaler for klinisk forskningspost i 
Glassgata.  Ahus har nå et godt klinisk 
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forsikringstilbud til våre pasienter. 
 

 brukerutvalgets bekymring for stagnasjon i 
innvilgning av eksterne forskningssøknader bidro til 
at det for budsjett 2021 ble vedtatt, at alle 
divisjonene skulle avsette midler til å lønne minimum 
en helhetsstilling dedikert forskning. Dette vil kunne 
bidra til økte ressurser i forbindelse med skriving av 
forskningssøknader. 

 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

8/21 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 KPU medisinsk divisjon 

 KPU psykisk helsevern 

 KPU kirurgisk divisjon 

 KPU nivå 1 

 Prosjektmøte for rehabiliteringsprosjekt colorrektal 
canser 

 Styringsgruppen nasjonalt tarmscreeningprosjekt 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon desember 2020 og 
januar 2021 

 Felles forskningsutvalg 

 Prosjekt pre-habilitering 

 Ledersamarbeidsforum (LSF) 

 Hjemmebasert sykehusbehandling – status 
anskaffelse av skjema- og målingsløsning 

 Styringskomité PALM – forskning på behandling av 
blodkreft hos eldre som har dårlig prognose fordi 
pasientene ikke tåler kurativ behandling 

 Forbedring 

 Besøksrutiner og pakkeforløp 

 Klinisk Etisk Komité (KEK) 

 Møte med onkologisk avdeling 
 
Vedtak: 
Orienteringene tas til etterretning 
 

 

9/21 Eventuelt: 
Ingen saker 
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