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Saker til behandling 
 
Saksnr. Tittel Ansvar 
   
48/22 Godkjenning av møteinnkalling: 

 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

49/22 Protokoll fra møtet 20.05.22. 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

50/22 Presentasjon v/Olav Magnus Fredheim, palliativ 
avdeling: 
Olav Magnus Fredheim var i brukerutvalget for å si litt 
om hva palliativ avdeling tenker er særlig viktig for å 
ivareta behovene til palliative pasienter og deres 
pårørende i nytt kreft- og somatikkbygget. I tillegg ble 
det også gitt en kort orientering om hvordan de for tiden 
arbeider systematisk for å gi et bedre og mer 
forutsigbart tilbud til palliative pasienter med andre 
diagnoser enn kreft. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen ble tatt til orientering. Brukerutvalget ga 
også sine innspill til presentasjonen. 
 

 

51/22 Pasientsikkerhetsuka v/Pål Jostein Didriksen, 
avdeling for kvalitet- og pasientsikkerhet: 
Pål Jostein Didriksen orienterte kort om sikkerhetsuka 
som er i uke 36; 05. – 09.09.22. Det skal trykkes opp 
informasjonsbrosjyre «10 råd til deg som pasient» som 
kan hjelpe oss å bli bedre i jobben vår. Ett av teamene 
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Saksnr. Tittel Ansvar 
er «arbeidsmiljø og pasientsikkerhet v/Lisbeth 
Normann». 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget ble invitert til å gi innspill til 
informasjonsbrosjyren, samt å være med i glassgata. 
Frist for innspill er etter sommeren. 
 

52/22 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Øystein Mæland: 
• Prosess med OUS vedr. dialysepasienter. Det er 

etablert dialysebehandling ved Lovisenberg 
Diakonale Sykehus i Oslo. Endringen gir økt 
kapasitet i Oslo og bidrar til å styrke 
lokalsykehustilbudet for pasienter i Oslo.  
 

• Driften på Ahus er for årstiden preget av stor 
pågang av pasienter. Høyt antall korridorpasienter 
og lang ventetid i akuttmottaket.  
 
Det er fortsatt covid-pasienter hos oss. Har avviklet 
alle tiltak med ekstra bemanning, besøksrutiner. 
Skal tilbake til hverdagen før pandemien.  
 

• Regnskapet per mai ble avsluttet med et 
underskudd på – 38,8 mill.kroner som er 55,5 mill. 
kroner lavere enn budsjett. En endring i resultatet på 
bare en måned. Hovedårsaken er at det ikke er noe 
covid-19-tilskudd igjen å inntektsføre og i tillegg 
fortsetter de store negative budsjett-avvikene på 
lønn og innleie i mai.  
 

• Avdeling for rus og avhengighet ved Ahus mottok  
9. juni Helse Sør-Østs forbedringspris for et prosjekt 
som har resultert i færre avslag, kortere ventetid og 
raskere utredning for pasienter som henvises til 
avdelingen. 

 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

53/22 Høring – anmodning om høringsinnspill om 
avvikling av godkjenningsordningen i fritt 
behandlingsvalg: 
Høringen har vært til behandling i brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget har gitt sitt høringsinnspill som er 
videresendt til koordinator for høringen. 
 

 

54/22 Høring – anmodning om høringsinnspill om 
nasjonal retningslinje for multippel sklerose (MS): 
Høringen ble diskutert i møtet. 
 
Vedtak: 
Høringen er ikke aktuell for brukerutvalget 
 

 

55/22 Høring om NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt»:  
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Saksnr. Tittel Ansvar 
Høringen har vært til behandling i brukerutvalget. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget har gitt sitt høringsinnspill som er 
videresendt til koordinator for høringen. 
 

56/22 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg m.v.: 
• Brukerrepresentanter til arbeidsgruppe «revisjon av 

helhetlig pasientforløpsavtale: 
o Psykisk helsevern/Rus: Jannicke Boge 
o Barne- og ungdomsklinikken: Inger D. 

Skauen 
o Voksensomatikk (geriatrisk avdeling): Svein 

Graabræk 
o Akuttmottaket: Eirik Bjelland 

 
Vedtak: 
Oppnevningene tas til orientering. 
 

 

57/22 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter: 
Ingen brukermedvirkning 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

58/22 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 
• KPU BUK 
• Møte i dialysegruppen (avsluttet) 
• KPU medisinsk divisjon 
• Integrerte helsetjenester 
• KS webinar 
• Nyhetsbrev for kirurgisk divisjon 
• Styringsgruppe PHN-bygget 
• Workshop KSB-bygget 
• Forskningsutvalget 
• Møte vedr. høringen «fritt behandlingsvalg» 
• KPU kirurgisk divisjon 
• Forskningsutvalgets jubileumsseminar 
• Styringsgruppe PHD 
• Arealbruksplan Kongsvinger 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

59/22 Eventuelt: 
• Anmodning om økt brukerrepresentasjon til 

Helsefellesskapet mellom  Ahus og kommunene: Se 
sak 57/22 vedr. oppnevning av 
brukerrepresentanter». 

• Brukerrepresentant til arbeidsgruppe «revisjon av 
helhetlig pasientforløpsavtale»: Se sak 57/22 vedr. 
«oppnevning av brukerrepresentanter». 

• Konferanse for alle oppnevnte brukerrepresentanter 
i spesialisthelsetjenesten og rehabilitering. Viser til 
mail fra FFO v/Tove Malnes om invitasjon og 
programinnhold for konferansen mandag 15. – 
16.10.22. 
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