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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 Magne Ellingsen, Eirik 
Bjelland 
 
Jesper Ravn, Øystein Mæland, 
Knut Thomas Sjølie, Olav 
Magnus Fredheim, Julie Larsen, 
Ellen Fabrillar 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
16.04.2021 

Fraværende: Martin Skolbekken Vår ref.: 21/00389-7 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

19/21 Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

20/21 Protokoll fra møtet 19.03.21.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

21/21 Hjemmebasert sykehusbehandling v/Jesper Ravn, 
divisjon for diagnostikk og teknologi: 
Presentasjon av hjemmebasert sykehusbehandling -  
funksjonalitet som tilbys i anskaffet løsning.  
 
Det foreslås pilot innen to fagområder; lungemedisin og 
barn- og ungdom. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

22/21 
 

Orientering fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
Adm. dir. orienterte om følgende: 

 Regnskapet per mars er avsluttet med et resultat i 
tråd med budsjett. Sykehuset har et økonomisk 
resultat per mars på 43,8 mill. kr, som er i tråd med 
budsjett. Foretaket har totalt ca. 267 mill. kr i Covid-
19 tilskudd som kan brukes til å kompensere for 
økonomiske konsekvenser av pandemien i 2021. 
Per mars er 85 mill. kr av dette tilskuddet tatt inn i 
regnskapet. Det betyr at det gjenstår ca. 182 mill. kr 
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i tilskudd i balansen etter mars. I tillegg skal HSØ 
dele ut 531 mill. kr i tilskudd som er «holdt igjen» i 
det regionale helseforetaket. Ahus sin andel av dette 
kan bli i størrelsesorden 70-90 mill. kr. 
 

 Driften på sykehuset: 
Har hatt en ganske stor pågang av pasienter slik at 
både før og gjennom påsken, har det vært ganske 
jevnt belegg på intensiv- og overvåknings-
avdelingen. Nå ser det ut til at det begynner å gå 
ned og er i tråd med de siste prognosene fra FHI 
som er basert på smittetrykket i samfunnet.  
 
Må planlegge for kapasitet fremover til pasienter 
med covid-19 våren 2021. Fortsetter med 
nåværende kapasitet på intensiv ut mai. Hvis trykket 
går ned, vil personell gå tilbake til sine opprinnelige 
avdelinger. 
  
Ventetiden har økt noe – ligger på ca. 60 dager og 
det er ca. 10 dager for lenge. Det har sammenheng 
med at poliklinikkene må booke inn pasientene litt 
mindre tett. Har nå også fått vaksinert enda flere av 
våre medarbeidere, slik at vi nå har vi hatt få 
utbrudd på Nordbyhagen, samt Kongsvinger.  
 

 Geir Arne Larsen er tilsatt som ny programleder for 
somatikk- og kreftbygget etter Ivar Thor Jonsson. 
Geir Arne starter 15. august 2021.  
 

23/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oppdrag og bestilling (OBD) 2021 v/Knut Thomas 
Sjølie, spesialrådgiver foretakssekretariatet: 
Ahus mottok oppdrag og bestilling 2021 i foretaksmøtet 
19.2.2021. Regjeringens overordnede målsetninger 
videreføres: 

 Redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen.  

 Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.  
  

Oppdrag og bestillingsdokument for 2021 inneholder 
nye krav til virksomheten. Dette gjelder blant annet økt 
intensivkapasitet, endringer i tilbudet til fødende, økt 
krav til kliniske studier og nye krav innen 
informasjonssikkerhet.   

  

Basert på kravene i oppdrag og bestillingsdokumentet, 
foreslås det å endre måltall for fire av Ahus hovedmål 
2021:  

 Ahus skal redusere ventetid for våre pasienter 

 Ahus skal gjennomføre pakkeforløp iht. måltall 

 Ahus skal ta i bruk nye arbeidsformer 

 Ahus skal styrkes og synliggjøres som 
universitetssykehus 

 
OBD nivå 1, danner grunnlaget for oppdrag til nivå 2-
ledere (OBD N2), som sendes fra administrerende 
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direktør til N2-leder medio mars 2021. OBD nivå 2, er 
en fullstendig oversikt over mål og oppdrag for 
inneværende år for den enkelte divisjon/klinikk. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 
 

24/21 Presentasjon av forskningsmidler tildelt palliativ 
avdeling v/Olav Magnus Fredheim: 
Palliativ avdeling har sendt inn søknad om 
forskningsmidler til oppbygging av forskningsgruppe til 
avdelingen til Helse Sør-Øst. Brukerutvalget v/Eirik 
Bjelland har gitt sine kommentarer til søknaden på 
vegne av brukerutvalget. Søknaden er nå innvilget og 
palliativ avdeling ble tildelt totalt 9 mill. kroner. 
Finansieringen strekker seg over en periode på 8 år. 
Eirik Bjelland vil sikre videre brukerinvolvering. 
 
Olav Magnus Fredheim vil i tillegg til å lede 
forskningsgruppen ved palliativ avdelingen, også overta 
stillingen som avdelingsleder ved palliativ avdeling fra 
nyttår.  
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. Leder og nestleder 
blir med og løfter dette viktige arbeidet videre opp mot 
styret, slik at man får til et godt samarbeid med UiO. 
 

 

25/21 Høring om endring i forskrift om genetisk 
masseundersøkelse av nyfødte: 
Brukerutvalget har fått tilsendt høringen og gitt 
anledning til å gi sine kommentarer.  
 
Vedtak: 
Ingen kommentarer til høringen. God redegjørelse. 
 

 

26/21 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg m.v.: 

 Representant til kunstutvalget v/Ahus: Ewy Halseth 
 

Vedtak: 
Oppnevningen tas til orientering 
 

 

27/21 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter v/Eirik: 
 
Vedtak: 
Ingen nye forskningsprosjekter 
 

 
 
 

28/21 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon  

 Prosjekt «Neoadjuvant endokrin – behandling av 
lokalavansert brystkreft – NEOLETRIB-studien 
(oppstartsmøte 

 Styringsgruppemøte i nasjonalt 
tarmscreeningsprosjekt 

 Prosjekt «share care klusterprosjekt» 

 Prosjektmøte for læringsnettverket til kirurgisk 
divisjon 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 
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 Nyhetsbrev fra forskningsutvalget v/DPS Nedre 
Romerike (FUN) 

 Møte i ledersamarbeidsforum (LSF) 

 Møte i prosjekt sengepost – kritierier for inklusjon og 
prioritering av pasienter 

 Styremøte mars 

 Møte i implementeringsprosjektet «nye puter» 
v/Johanna Åhrberg 

 Møte i KPU nivå 1 
 
Vedtak: 
Tas til orienteringer 
 

29/21 Eventuelt: 
 
Vedtak: 
Ingen saker 
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