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Protokoll 
 
 

Til stede: 
 
 
 
 
 
Andre som 
var tilstede: 

Cathrine Aas Moen, Jannicke 
Boge, Svein Graabræk, Ewy 
Halseth, Knut Magne Elllingsen, 
Eirik Bjelland, Memoona Salem, 
Martin Skolbekken (digitalt), Inger 
D. Skauen (digitalt) 
 
Bendik W. Hega/Nina M. 
Weldingh, Oddvar T. Faltin, Ellen 
Fabillar (digitalt), Kari Fjelldal, 
Øystein Mæland, Knut Thomas 
Sjølie, Willy Aasebø 
 

Tittel: Protokoll fra møtet i 
brukerutvalget 20.05.2021 

Fraværende: Esben Madsen, Julie Larsen Vår ref.: 21/00389-9 
 

 
Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

30/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentasjon av satsningsområde «Den eldre 
pasient – delplan 2022 – 25» v/Bendik W. Hegna og 
Nina M. Weldingh, foretaksutvikling: 
Ahus er i gang med å utarbeide ovennevnte delplan 
som skal fremmes for sykehusledelsen tirsdag 
24.08.21. og vedtas i september 2021.  
 
I den forbindelse ønsket de å invitere seg inn til 
brukerutvalgsmøtet for å orientere om arbeidet med ny 
delplan og særlig med vekt på brukermedvirkning. De 
ønsker å invitere 1-2 representanter fra brukerutvalget 
til å delta i et brukerpanel fredag 28.05.21. kl. 11 – 13. 
 
Vedtak: 
Martin Skolbekken og Knut Magne Ellingsen deltar i 
brukerpanelet fredag 28.05.21. kl. 11:00 – 13:00. 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

31/21 Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Godkjennes 
 

 

32/21 Protokoll fra møtet 16.04.21.: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
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33/21 Pasientombudets årsmelding 2020 v/Oddvar T. 

Faltin, teamleder, pasient- og brukerombudet i Oslo 
og Viken, kontor Oslo: 
Presentasjon av årsmeldingen 2020 ble presentert i 
møtet.  
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

34/21 Orientering om arbeidet med ØLP 2022 – 25  
v/Kari Fjelldal, økonomidirektør: 
Kari Fjelldal orienterte om arbeidet med ØLP. Momenter 
orientert om i møtet: 
 

 Befolkningsutvikling og alderssammensetning 

 Økonomiske rammebetingelser fra HSØ og 
aktivitetsvekst etter innspill til ØLP fra divisjoner og 
klinikker  

 Økonomiske resultatmål, investeringsplan og 
likviditetsutvikling 

 Mer om inntekts- og kostnadsutvikling i ØLP 2022-
25 (41) 

 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

35/21 Orientering fra sykehusledelsen v/adm. dir. Øystein 
Mæland: 
Adm. direktør orienterte om følgende: 

 Resultatet etter 1. tertial er på budsjett. Ahus fikk et 
ekstra tilskudd for håndtere covid i 2021 som ble 
overført til 2021. 
 

 Helse Sør-Øst har fordelt nær 108 millioner kroner til 

tiltak som skal gi reduserte ventetider ved 

poliklinikkene i regionen. Tiltak innen psykisk 

helsevern for barn og unge er prioritert ved 

tildelingene. Ahus tildeles 25 mill. kroner.  

 

 Allmøte med omvisning fra Ahus Gardermoen. I 

forbindelse med allmøtet ble det laget en video hvor 

adm. dir. tar oss med på en rundtur og viser fram 

det siste tilskuddet på stammen for virksomheten til 

Ahus. Fikk et veldig godt inntrykk av hvordan de er i 

gang med sin drift og aktivitet. 3 operasjonsstuer er i 

drift. De to siste operasjonsstuene blir tatt opp før 

sommeren, slik at over sommeren er 5 

operasjonsstuer totalt i drift, i tillegg til den store 

hjertevirksomheten.  

 

 Status covid-19. Belastningen faller for hver dag og i 

tråd med prognosen. I dag totalt 9 pasienter; 3 

pasienter på Nordbyhagen og 6 pasienter på 

Kongsvinger. Det faller i takt med økende 

vaksinasjonsdekning i vårt område.  
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 Det arbeides mye med tertialresultater og 

oppfølgingsmøter med alle divisjonene. Det viser et 

tydelig bilde at det er pandemien som har ført til 

lengre ventetider, økte fristbrudd, etterslep m.m. 

hvor vi dessverre ligger veldig høyt sammenlignet 

med andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Ahus er det 

helseforetaket som har hatt den tyngste og lengste 

belastningen Det jobbes med videre plan for å ta 

opp aktiviteten.  

 

 Ombygging i NN03 til poliklinikk for onkologi pågår i 

disse dager som medfører belastning for ansatte og 

pasienter. De fleste ansatte er på hjemmekontor, 

men skal flytte i brakker og blir værende der inntil 

nytt kontorbygg er på plass. I NNU0 er arbeidet i 

gang med å etablere sengeområder for hema/onko.  

36/21 Foretakets tertialrapportering på OBD v/Knut 
Thomas Sjølie, spesialrådgiver 
foretakssekretariatet: 
Knut Thomas Sjølie orientere om foretakets  
1. tertialrapportering på oppdrag og bestilling for Ahus. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

37/21 Hjemmedialyse v/Willy Aasebø, avdelingsleder 
nyremedisinsk avdeling: 
Willy Aasebø presenterte hjemmedialyse / dialyse-
behandling i Norge og Ahus. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
 

 

38/21 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg m.v.: 

 Brukerpanel «Den eldre pasient – delplan 2022–25:  
Martin Skolbekken og Knut Magne Ellingsen 

 
Vedtak: 
Oppnevningen tas til orientering 

 

 

39/21 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter:  

 Antiplatelet therapy to prevent arterial thrombosis in 
pancreatic cancer patients (bukspyttkjertelkreft) 

 Markering av internasjonal dag for kliniske studier 

 Prosjekt om levermetastaser fra uveale melanomer 
og kolorektalkreft. 
 

Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

40/21 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon for mai 

 Prosjektmøte for onkologisk sengepost 

 Arbeid med prosjekt «pilotering av digital 
brukerundersøkelse ved gastrokirurgisk avdeling 

 Prosjekt prehabilitering ved kirurgisk divisjon 
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 Felles Forskningsutvalg 

 Prosjektmøte for pasientforløp ved kirurgisk divisjon 

 Arbeid med forskningsprosjekter 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 

 Arbeid med deltagelse til markeringen av den 
kliniske studiedagen 20.05.21. 

 Styringsgruppemøte «pilot digital 
brukerundersøkelse for kirurgisk divisjon 

 Møte i ernæringsutvalget v/Ahus 

 Møte for innføring av nasjonalt screeningprogram 
ved Ahus 

 Styremøte Ahus 

 KPU nivå 1 

 Helhjerta-podkast kompetansebroen 

 Møte vedr. pasientsikkerhetsuken 

 Klinisk Etisk Komité (KEK) 
 

Vedtak: 
Tas til orientering 
 

41/21 Eventuelt: 
Ingen saker 
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