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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, Knut Magne 
Ellingsen, Eirik Bjelland 
 
Knut Thomas Sjølie, Ruth Torill 
Kongtorp, Øystein Mæland 
 

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget 
11.02.2022 

Fraværende: Esben Madsen Vår ref.: 22/00130-2 
 
 

Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 

1/22 
 
 
 
 

Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

2/22 Protokoll fra møtet 03.12.21: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

3/22 Årlig melding foretaket 2021, samt kapittel om 
brukermedvirkning v/Knut Thomas Sjølie, 
foretakssekretariatet: 
Knut Thomas Sjølie presenterte utkast til årlig melding 
2021. Brukerutvalget hadde i forkant av møtet gitt sine 
innspill til sitt kapittel «1.5. brukermedvirkning» som er 
innarbeidet i årlig meldingen. Utkastet til årlig melding er 
lagt frem for tillitsvalgte og vernetjenesten, samt 
sykehusledelsen til godkjenning. Endelig utgave av årlig 
melding, sendes ut etter godkjenning i styret. 
Det vil i løpet av våren bli jobbet med en mal for 
bestillingen til del 1 for årlig melding 2022. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen ble tatt til orientering og det kom ingen 
ytterligere innspill til kapitlet eller årlig meldingen fra 
brukerutvalget. 
 

 

4/22 Oppdatering av utviklingsplanen: 
På oppdrag fra Helse Sør-Øst skal Akershus 
universitetssykehus oppdatere sin utviklingsplan. 
Hensikten med denne oppdateringen er å modernisere 
plandokumentet og å operasjonalisere målsetningene 
innenfor et fireårig perspektiv. Operasjonaliseringen 
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gjøres i form av delplaner, som er vedlegg til 
utviklingsplanen. Delplanene skal videreføre og 
forsterke det pågående utviklingsarbeidet. 
 
Det legges opp til en tre måneder lang høringsperiode 
fra 15. desember til 15. mars. I høringsperioden vil det 
inviteres til dialog med høringsinstansene, med sikte på 
å skape engasjement og fellesskap om planarbeidet. 
Det vil også jobbes videre med de ulike forslagene. 
Oppdatert plan vil legges frem for styret i april 2022. 
Endelig plan til HSØ 01.05.22. etter styrebehandling. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

5/22 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
Det ble orienterte om følgende: 

 Status drift / covid: 
Covid-belastningen er krøpet en del nedover. Har 
fortsatt belastning på intensiv og en god del 
pasienter som legges inn av helt andre grunner og 
som må håndteres. Driftsmessig er sykefraværet 
blant de ansatte høyt.  
 
Har hatt ett ekstra møte i sykehusledelsen om 
hvordan vi skal rigge oss mot neste uke når det 
gjelder operasjonskapasitet. Har trukket ned på 
operasjonskapasitet da personell brukes på 
intensivområdene. Grunnet trykket er blitt mindre, 
fører man noen av de tilbake til operasjonsområdet, 
slik at man får økt kapasitet på operasjon.  

 

 Regnskapet etter desember 2021: 
Økonomisk sett har året 2021 gått veldig bra. 
Foreløpig resultat for 2021 viser et overskudd på 
238,6 mill. kroner mot budsjettert 175 mill. kroner. 
Det er 63,6 mill. kroner bedre enn budsjett. 
 

 Nyopprettet sengepost for kreftpasienter/poliklinikk 
hema/onko: 
Torsdag 20.01.22. ble åpning av nye onkologiske 
senger i NNU01 markert. Det er første gang at vi har 
fått etablert en egen sengeavdeling for 
kreftpasienter. Dette gir et vesentlig bedre tilbud til 
kreftpasienter og er et faglig løft.  
 
Hema/onko polikliknikk har også flyttet inn i 
nyoppussede lokaler i NN03. Utfordringen er 
ventearealer som det må jobbes litt mere med.  

 

 Oppstart prosess tidsplan for overføring av bydeler 
til Oslo: 
Det har ligget i planene en lang tid at Stovner, Alna 
og Grorud overføres til Oslo. HSØ legger opp til en 
tidligere overføring enn tidligere signalisert. Målet nå 
er at dette skal skje før 2030. Alna først og så de to 
andre bydelene etter det. Det blir en prosess som 
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også vil involvere Diakonhjemmet og Lovisenberg 
sykehus for å se på hvordan bydelene skal fordeles 
på Oslo-sykehusene.  
 
Miniutredninger om mulig oppstart på Nordbyhagen: 
Det gjøres nå miniutredninger på revmatologi, hud- 
og på øyefaget. Når det gjelder øye og revma, er 
dette fag som finnes på Kongsvinger. Det vi har 
utredet på Kongsvinger, er å se på om disse fagene 
bør etableres også på Nordbyhagen. Hudfaget er et 
fagområde vi ikke har i dag på Ahus. Våre 
hudpasienter går til Rikshospitalet. Man er ikke i mål 
med å bestemme noe som helst, men inngår i 
vurderingen i utviklingsplanen. 
 

 Ventetider på ØNH. De har mye å ta igjen, men er i 
gang med å nedarbeide ventelistene sine. 
 

 Ny ledelse i Akuttmottaket. 
 

 6/22 Orientering om forprosjekt operasjonskapasitet 
v/Katrine Hay, foretaksutvikling viseadm. direktør: 
Utsettes til neste møte; fredag 18.03.22. 
 

 

7/22 Høring i forbindelse med oppdatering av 
utviklingsplanen for Ahus: 
Brukerutvalget har fått invitasjon til å gi sine innspill til 
høringen i forbindelse med oppdatering av 
utviklingsplanen. Siste gang planen ble justert var i 
2018. Høringsutvalget v/Eirik Bjelland, Cathrine Aas 
Moen og Knut Magne Ellingsen har laget et utkast for 
videreføring av saksbehandlingen for innspill fra hver av 
delplanene.  
 
Ett av våre oppdrag er å svare ut noen spørsmål (5) om 
utviklingsplanen. Høringsutvalget har gått igjennom og 
kommentert, så det skal være lettere å sette seg inn i. 
Det er en stor jobb, så her må alle bidra. 

 
Frist for høringen til sekretær i brukerutvalget er fredag 
11.03.22.  

 
Vedtak: 
To og to eller flere jobber sammen innenfor områder 
man kjenner eller har erfaring fra og bistår slik at 
brukerutvalget kan fremme et helhetlig svar tilbake. 
Innspill gis tilbake til høringsutvalget som sammenfaller 
brukerutvalget sitt svar. 
 
Arbeidsfordeling på delplanene: 
Delplan for den eldre pasient:  
Inger D. Skauen og Knut Magne Ellingsen 
 
Delplan for akutt og kritiske syke pasienter: 
Ewy Halseth og Knut Magne Ellingsen 
 
Delplan for kreft: 
Cathrine Aas Moen og Eirik Bjelland 
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Delplan for psykisk helsevern og rusbehandling: 
Jannicke Boge og Memoona Salem 
 
Delplan for barn og unge: 
Inger D. Skauen og Memoona Salem 
 
Delplan for kompetanse, utdanning og rekruttering: 
Cathrine Aas Moen og Svein Graabræk 
 
Delplan for nye oppgaver og videreutvikling av 
pasienttilbudet: 
Ewy Halseth, Svein Graabræk og Cathrine Aas Moen 
 
Delplan for nye arbeidsprosesser og teknologi: 
Svein Graabræk og Cathrine Aas Moen 
 
Delplan for forskning og innovasjon: 
Eirik Bjelland 
 
Frister å forholde seg til:  

 Eirik Bjelland må ha innspill på delplanene innen 
torsdag 24.02.22. 

 Samlede innspill fra Eirik Bjelland sendes til 
brukerutvalget torsdag 03.03.22. for evt. nye innspill. 

 Brukerutvalget sender evt. sin nye innspill innen 
torsdag 10.03.22. 

 Brukerutvalget sine innspill sendes sekretær i 
brukerutvalget innen fredag 11.03.22. 

 
8/22 Orientering om kreft- og somatikkbygget v/Eirik 

Bjelland: 
Eirik Bjelland er observatør for styringsgruppen for kreft 
og somatikk bygget (KSB). Det har allerede vært et par 
møter. Eirik Bjelland ga en kort orientering fra 
styringsdokumentet KSB som er i en konseptfase. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

9/22 Oppnevning av brukerrepresentanter: 

 Eirik Bjelland, observatør for styringsgruppen KSB. 
Cathrine Aas Moen, vara. 

 Knut Magne Ellingsen, brukerrepresentant i 
implementeringsgruppe pakkeforløp «hjem for 
pasienter med kreft». 

 Den eldre pasient – delplan 2022: Knut Magne 
Ellingsen 

 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

10/22 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter: 

 Utvikle en metode for digital tolkning av 
elektrokardiogram (EKG). Prosjektet skal resultere i 
nye metoder for å avdekke hjertesykdom ved hjelp 
av kunstig intelligens. Eirik gir uttalelse på vegne av 
brukerutvalget. 
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11/22 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Møte i Felles forskningsutvalg  

 Møter i KSB 

 Styremøte. 

 Prosjektmøte Prehablitering kreftforløp. 

 Møte W3- Kirurgisk Operasjonskapasitet 

 Møte i KPU kirurgisk divisjon 

 Styringsgruppemøte prosjekt akuttmottak. 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon. 

 Styringsgruppemøte i KSB. 

 Prosjektmøte Prehabilitering- kirurgisk divisjon. 

 Deltagelse på åpningen av ny onkologisk sengepost 
i NN 

 Møte og arbeid med revidert utviklingsplan for Ahus. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

12/22 Eventuelt:  
 Høring om nasjonal strategi for helsesektorens arbeider med  

personer som utøver vold eller seksuelle overgrep. Høringen er  
sendt til brukerutvalget hvor høringsutvalget fordeler ansvar for  
høringen. Frist for innspill innen 04.03.22. til sekretær i  
brukerutvalget. 
 

 Langtidsplanen for mangfold, likeverd og migrasjonshelse er nå  
klar med et utkast. Brukerutvalget er invitert til å komme med  
innspill til utkastet. Det er kommet inn et par innspill til langtids- 
planen som sendes Kristil Haraldstad.  

 
 Svein Graabræk har fått en henvendelse fra en overlege på 

nukleærmedisinsk seksjon som forsker på pasienter som har  
hjerte-amyloidose (en avleiringssykdom som stort sett rammer  
pasienter over 80 år med en gjennomsnittlig overlevelse under to år. 
I den forbindelse ønsker han noen råd om det er forholdsregler  
eller tiltak som bør gjøres. 
 

 Knut Magne Ellingsen har deltatt i et brukerpanel «Den eldre pasient – 
delplan 2022» etter forespørsel fra Bendik W. Hegna. Det er  
tenkt videre brukerinvolvering i en arbeidsgruppe eller rådgivende  
gruppe som skal aktiveres ved oppdatering av den rullerende 
handlingsplanen. Det er ønskelig å ha med Knut Magne i det  
videre arbeidet.  
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