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Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
42/21 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

43/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.05.21: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

44/21 Orienteringer fra Sebastian Blancaflor, 
brukerutvalget Helse Sør-Øst: 
Utgår. Settes opp på møtet i september. 
 

 

45/21 Implementering av nye puter v/Johanna Åhrberg, 
konsulent, divisjon facilities management: 
Fra 15.09.21. vil nye puter implementeres på 
sengeposter v/Ahus Nordbyhagen. På bakgrunn av 
dette er det behov for å informere pasienter om 
endringen, både før og under implementeringen. Putene 
vil bidra til økt komfort og hygiene for pasienter, samt et 
håp om at endringen skal styrke omdømmet til Ahus og 
bidra til at pasientene får et bedre opphold. 
 
Informasjon publiseres på Instagram og Facebook fra 
Ahus egne profiler, samt vurderer også en eventuell sak 
i lokalavisen. Årsaken til implementering av nye puter, 
er at dagens puter og dyner ikke er tilfredsstillende med 
tanke på komfort, hygiene og økonomi. 
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Saksnr. Tittel Ansvar 
Vedtak: 
Brukerutvalget ble bedt om å komme med innspill. 
Presentasjonen tas til orientering 
 

46/21 
 

To saker fra gastrokirurgisk avdeling v/Geir Arne 
Larsen og Turid Ligård: 

 Prehablitering – resultat fra prehabilitering: 
På møtet ble det lagt frem en interessant og positiv 
dokumentasjon om resultatet for prehabilitering. Geir 
Arne Larsen går over i stillingen som ny 
prosjektdirektør i august og vil dra deler av 
prehabiliteringsprosjektet med seg inn i 
organiseringen for kreftsenteret. 
 

 Pilotprosjekt «innhenting av digitale 
brukererfaringer: 
Turid Ligård orienterte om pilotprosjektet som går ut 
på å utprøve og utrede en digitalt, kontinuerlig 
løsning for å sende ut, samt få tilbake informasjon 
om pasienterfaringer ved gastrokirurgisk avdeling. 
Hensikten er å få så mange svar som mulig, slik at 
infoen blir pålitelige og brukes systematisk. I den 
forbindelse ble det vist spørsmål til piloten som 
pasientene vil få på sms 3-6 dagere etter 
utskrivelse: 
o Snakket legene til deg slik at du forsto dem? 
o Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 
o Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 
o Fikk du tilstrekkelig informasjon om din sykdom 

og de plagene det medfører? (sykdom/plager) 
o Opplevde du at behandlingen var tilpasset din 

helsetilstand? (Sykdom) 
o Var du involvert i avgjørelser som angikk din 

behandling? 
o Opplevde du at avdelingens arbeid var godt 

organisert? 
o Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var i god 

stand? 
o Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet 

(etter det du selv kan bedømme)? 
o Måtte du vente for å få behandling ved 

avdelingen? 
o Var hjelpen og behandlingen du fikk på 

avdelingen samlet sett tilfredsstillende? 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ble bedt om å komme med innspill til 
spørsmålene i forhold til dette med pasienters 
tilbakemeldinger og hvordan det bør formidles ut. 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

47/21 Høringer: 

 Anmodning om innspill til høring om to anbefalinger i 
nasjonal retningslinje for behandling og 
rehabilitering ved akutt hjerneslag: 
Brukerutvalget har behandlet denne høringen og gitt 
sine innspill. 
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 ADHD retningslinje og pakkeforløp: 
Brukerutvalget v/Jannicke Boge er ansvarlig for 
høringen. Frist for tilbakemelding til sekretær i 
brukerutvalget er fredag 13.08.21. Innspill sendes til 
Jannicke Boge. 
 

 Revidert nasjonal faglig retningslinje om behandling 
av opioidavhengighet: 
Brukerutvalget v/Eirik Bjelland og Svein Graabræk 
er ansvarlig for høringen. Frist for tilbakemelding 
til sekretær i brukerutvalget er onsdag 25.08.21. 
Innspill sendes til Eirik og Svein. 
 

Vedtak:  
Høringene tas til orientering 
 

48/221 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter: 

 Brystkreftdiagnostikk – forskning fokusert på å 
forbedre diagnostiseringen av kreftpasienter 

 Medvirkning i spørreskjema «kartleggingsprosess 
rundt brukermedvirkning» 

 Medvirkning vedr. randomisert studie –  
lungekreftscreening (tidlig diagnose av lungekreft) 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

49/21 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg m.v.: 
Mandat for oppdatering av utviklingsplanen 
2021–22:  
Brukerutvalget fikk en forespørsel om å invitere en 
brukerrepresentant til oppdatering av utviklingsplanen. 
Cathrine Aas Moen har tidligere vært involvert i 
utviklingsplanen og foreslås derfor som 
brukerrepresentant. Eirik Bjelland er vara. 
 
Vedtak: 
Oppnevningen tas til orientering 
 

 

50/21 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Regional konferanse om pasientsikkerhet og 
kvalitetsforbedring «sammen om forbedring». 
Brukerutvalget har meldt seg på. 

 Nasjonal erfaringskonferanse om utdanning innen 
bruker- og likepersonarbeid 08. – 09.09.21. i 
Kristiansand. Brukerutvalget har anledning til å delta 
med 1-2 personer hvor brukerutvalget v/Ahus 
dekker utgifter knyttet til reise, overnatting og 
påmelding. Møtegodtgjørelse dekkes ikke. 
Memoona ønsker å delta. Memoona lager en 
presentasjon etter deltagelsen på konferansen og 
presenterer på møtet i brukerutvalget.den 17.09.  
Påmeldingsfrist er 01.09.21. 

 Arbeid med besvarelse i kluster care-prosjektet 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon 

 Arbeid med resultater på forbedring – felles 
KPUAMU 

 Prosjektmøte sammedagskirurgi – Metavision 
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 Møte i styringsgruppen for akuttmottak 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 

 Møte i felles forskningsutvalg 

 Møte i prosjektet «pasientforløp ved kirurgisk 
divisjon» 

 Møte i KPU1 og AMU 

 Møte styremøte 

 Møte vedr. jury for beste aktivitet i pasient 
sikkerhetsuken på ahus 

 Møte KPU KK 

 Møte KPU MD 

 Workshop Svein 
 

Vedtak: 
Tas til orientering 
 

51/21 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
Adm. direktør orienterte om følgende: 

 Ahus ut av beredskap: 
Pasientpågangen og belastningen på sykehuset har 
gått jevnt nedenfor den siste tiden. Fra tirsdag 
25.05.21. har Ahus vært tilbake i tilnærmet normal 
drift og forsetter den gradvise opptrappingen av 
planlagt kirurgi. Covid-tiltakene videreføres i tråd 
med planverket, Opptrapping vil bli aktivisert ved 
eventuelt nytt behov. 
 
Utfordringen den siste tiden er hva skal man 
planlegge for mht beredskap fremover. Flere og 
flere har blitt vaksinerte og derfor mindre utbrudd. 
Har bestemt seg for å opprettholde en forsterkning i 
akuttmottaket og en viss forsterkning av både 
sengepostene og intensiv, men på et mye mere 
hverdagslig nivå enn gjennom våren. 
 

 Resultatet per mai: 
Regnskapet for mai ble avsluttet med et overskudd 
på 14,6 mill. kroner etter justering for øke 
pensjonskostnader. Dette er i tråd med budsjett 
denne måneden. Ahus har brukt 58 mill. kroner i 
covid-tilskudd i mai. 
 

 Sykehusstreiken avblåst: 
Spekter og helseforetakene har kommet til enighet 
med Unio om at lønnsoppgjøret for Unios 
medlemmer i sykehusene skal løses med en frivillig 
nemndsbehandling. Streiken i sykehusene er 
avsluttet. Unios medlemmer som har vært i streik 
går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig. 
 
Pasientsikkerhetsuka 2021: 
Pasientsikkerhetsuka «hva er viktig for deg», ble 
arrangert mandag 7. og til og med fredag 11.06.21. 
Det var kåring av beste aktivitet og juryen som 
bestod av representanter fra brukerutvalget, valgte 
ut topp tre blant alle aktivitetene som kom inn. 
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Det har vært stor aktivitet på sykehuset, og veldig 
bra å se engasjementet og kreativiteten som 
kommer fram nå som vi er i ferd med å fri oss fra 
pandemien. Imponerende innsats som er verdt en 
stor honnør. Pasientsikkerhetsuka 2021 ser ut til å 
ha vært en suksess, sier juryen 
 
1. plassen gikk til til akuttpsykiatrisk avdeling. 
2. plassen gikk til geriatrisk avdeling 
3. plassen gikk til Akutt24, Akutt24B og 

Akuttpoliklinkken. 
 
Det ble avholdt «kakefest for vinnerne av foto- og 
aktivitetskonkurransen på vegen av arrangements- 
komitéen for Pasientsikkerhetsuka fredag 18.06.21. 

 
Akuttpsykiatrisk avdeling hadde for øvrig lagt særlig 
merke til begrunnelsen for 1. premien 
 

 Sommeren er godt forberedt. Det er gjort noen 
forsterkning på bla fødeavdelingen som sikrer nok 
personell på jobb. 
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