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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Cathrine Aas Moen, Jannicke 
Boge, Svein Graabræk, Esben 
Madsen, Eirik Bjelland, Martin 
Skolbekken (digitalt), Ewy 
Halseth (digitalt), Knut Magne 
Ellingsen (digitalt), 
 
Karl-Helge Storhaug, Cathrine 
Tanbo, Anette K. Dehli, Øystein 
Mæland, Øyvind Antonsen, Hege 
M. Nyheim, Julie Larsen, 
Sebastian Blancaflor 
 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
19.03.2021 

Fraværende: Inger D. Olsen, Memoona Salem Vår ref.: 21/00389-5 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
10/21 Godkjenning av møteinnkalling: 

 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

11/21 Protokoll fra møtet 15.02.21.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

12/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13/21 

Saker fra foretaksrevisjonen v/Karl-Helge Storhaug, 
foretaksrevisor, Cathrine Tanbo, spesialrådgiver og 
Anne K. Dehli, internrevisor: 
 
Foretaksrevisjonen orienterte om  

 Årlig gjennomgang av internkontroll 

 Årsrapport revisjoner 

 Ledelsens gjennomgåelse 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 
 
Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
 
Adm. direktør orienterte om følgende: 

 Styret i HSØ ga Ahus fullmakt til å inngå avtale med 
NKS (Norske Kvinners Sanitetsforening) om leie av 
lokaler til nevrologisk rehabilitering og 
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voksenhabilitering. 
 

 Styret i HSØ godkjenner oppstart av konseptfase for 
nytt administrativt bygg på Nordbyhagen/Ahus 

 

 Sykehuset gikk i gul beredskap for to uker siden. 
Opptrapping på tiltakene. Har hatt et sted mellom 
43-48 pasienter på Ahus (Nordbyhagen) denne 
uken. Blanding av intensivpasienter, samt øvrige 
pasienter. Det gjøres prioriteringer internt for å 
opprettholde intensivkapasiteten. Vurderer å utløse 
trinn 2 i covid planverk. 
 

 Det har blitt lagt frem prognose fra FHI for 
innleggelser de neste ukene basert på dagens R-
tall. Mange usikkerhetsfaktorer. Modellen har bla 
ikke tatt inn økt smittsomhet i de nye muterte 
variantene av viruset. Prognosene viser at Ahus 
ligger an til å få 200 innleggende pasienter i løpet av 
4 uker. Vi kan videre komme opp på et intensiv-
belegg på opptil 50 intensivpasienter. Det 
mobiliseres personell fra Helse Vest; Førde og 
Bergen. Ahus har utstyr og arealer, men ikke 
personell.  

 

 Det innføres ikke ytterligere restriksjoner vedrørende 
besøk, men besøk skal begrenses.  

 
14/21 Pakkeforløp og hjerneslag v/Øyvind Antonsen, ass. 

direktør enhet stab, enhet for medisin og helsefag 
og pakkeforløp psykisk helse og rus v/Hege Marie 
Nyheim, kvalitetsrådgiver, psykisk helsevern: 
Øyvind Antonsen og Hege Marie Nyheim presenterte 
hhv. pakkeforløp og hjerneslag og pakkeforløp psykisk 
helse og rus. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

15/21 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Representant til referansegruppeprosjekt 
videreutvikling av GTT-metoden: Cathrine Aas 
Moen 
 

 Implementere nye tekstiler (puter) på sykehuset i 
løpet av høsten 2021: Cathrine Aas Moen 
 

Vedtak: 
Oppnevningene tas til orientering 
 

 
 
 
 
 

16/21 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter v/Eirik 
Bjelland: 

 Ny brystkreftstudie «NEOLETRIB-studien»: Ewy 
Halseth. 

 Forsknings om hjertestans og opioider 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
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17/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/21 

Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon februar  

 Høring – endringer i akuttmedisinforskriften 

 Prosjekt sengepost – kriterier for inklusjon og 
prioritering av pasienter 

 Prosjektmøte onkologiske senger fase 2 

 Møte i referansegruppe Helsedirektoratet – 
videreutvikle GTT-metode 

 Arbeid med revidert søknad for samarbeidsprosjekt 
NFR – søknad om ulcerøs colitt-prosjekt 

 Prosjektmøte prehabilitering 

 Styringsgruppemøte for akuttmottak 

 Søknad interne midler «Palm-studien» 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 

 Ernæringsutvalget 

 Innspill til infobrosjyre om KPU, nivå 1 

 KPU Kvinneklinikken 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 
 
Eventuelt: 

 Brev vedr. klage – kopi sendt til brukerutvalget: 
Brukerutvalget har fått kopi av klage sendt til Ahus 
grunnet hvordan man ble møtt til time, samt hørt. 
 

 Årsberetning 2020 for Ahus: 
Sekretær i brukerutvalget har etter henvendelse fra 
økonomidirektør sendt innspill til årsberetningen 
2020 fra brukerutvalget. 
 

 Tilbakemeldinger om covid-19-pasienter og 
utfordringer etter at de er blitt friskmeldt: 
Knut Magne Ellingsen etterspurte på forrige møte 
tilbakemeldinger om covid-19-pasienter og 
utfordringer etter at de blitt friskmeldt. Sekretær i 
brukerutvalget tok kontakt med Jan Erik Bredal, som 
ga følgende tilbakemelding: 
 
«Ahus har et rehabiliteringsopplegg for de som har 
vært alvorlig syke, intensiv/respiratorbehandlede 
pasienter. For disse starter rehabilitering på intensiv 
(fysioterapi) og fortsetter med intensiver fysioterapi 
evt psykologisk støtte (via liaison psykiater) der det 
avdekkes behov. Vi søker også pasientene til 
rehabiliteringsopphold, koordinert via Sunnaas 
sykehus som tar imot søknaden. Det er et fåtall 
pasienter dette er aktuelt for. 
 
For den stor majoritet av pasienter som har vært på 
vanlig sengepost er det ikke etablert noe fast eller 
systematisk rehabiliteringsopplegg. Disse har ikke 
vært syke lenge nok eller alvorlig nok til at de har 
behov av muskel/lungerehabilitering i institusjon. 
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For de som synes at de er slappe og slitne i uker 
etter COVID så er det ikke noe opplegg fordi vi har 
lite kunnskap om det er annerledes ved COVID 
enne ved andre akutte infeksjoner (ikke utelukket at 
det er spesielt langvarig ved Covid), menm det blir 
opp til fastlege å vurdere om utredning er aktuelt og 
da går henvisning til den spesialitet der det eventuelt 
fremkommer funn (eksempelvis lunge ved 
vedvarende tungpust).» 
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