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Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør 
Adm. direktør orienterte om følgende: 

 Krigen og Ukraina: 
Ahus har mottatt informasjon fra HSØ om aktuelle 
saker og håndtering av bistand knyttet til krigen i 
Ukraina. OUS har en nasjonal rolle i kordering av 
pasienter som fraktes ut fordi de krever behandling 
(pasientbro). 
 
Det kan bli aktuelt med etablering av flyktningmottak 
i vårt opptaksområde som medfører behov for 
bistand av ulike type fra oss.  
 

 Regnskapet etter februar: 
Starten på året var brattere enn vi hadde ønsket. 
Det har sammenheng med et veldig høyt 
sykefravær, men som nå er på vei ned. I tillegg har 
vi ikke behandlet så mange pasienter som tidligere, 
noe som utgjør færre inntekter. 
 
Har overført covid-19 midler fra 2021. Har allerede 
brukt opp 90 mill. kroner av 124 mill. kroner. Det vil 
komme ytterligere tilskudd til covid-19 i 2022.  
 

 Besøk av statsminister lørdag 12.03.22: 
Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Ahus 
lørdag 12.03.22. for å markerer to-årsdagen for 
nedstengning av samfunnet i forbindelse med 
pandemien. Statsministeren tikk snakke med 
ansatte, tillitsvalgte, verneombud og pasienter på 
flere avdelinger. Statsministeren skrøt av Ahus sin 
håndtering og roste de ansatte for stor innsats over 
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lang tid. 
 

 Styringsgruppemøte kreft og somatikkbygget: 
Det tegner seg et bilde som gjør at vi mest 
sannsynlig får ett års utsettelse på prosessen 
grunnet et viktig element som vi må få en avklaring 
på helst i løpet av sommeren; «hva skal skje med 
bydelene våre og på hvilket tidspunkt».  Det tyder på 
at Alna går ut tidligere enn først antatt; 2025/26. 
Dette er viktig da det påvirker kapasitetsbehov og 
økonomi. Det skal være et nytt møte før påske. 
 

 Ombygging i NN03 
Grunnet stor pågang av hema/onko-pasienter, vil 
det gjøres en ombygging, slik at Tone sitt 
nåværende kontor, blir ekspedisjon til hema/onko. 
Nåværende ekspedisjon til hema/onko, blir 
venterom. Det sees på muligheter for å ekspandere 
videre innover i kontormiljøet NN03. 
 
Ny kontorløsning; 

o Dele kontor til viseadm. direktør 
o Øystein og Tone (forværelse) deler 

rom/kontor 
o Det etableres kjøkken med printer i forkant 

av nytt forværelse, samt dør mellom ADs og 
Tones kontor. 

o Jørn overtar ADs kontor 
  

 Regionalt senter for digital læring: 
Torsdag ble det vedtatt i HSØ at Ahus får tildelt et 
regionalt senter for digital læring som er et område 
som er og blir mer og mer viktig. Dette er et område 
hvor Ahus allerede har en ledende rolle og er langt 
framme. Det skal bygges opp et senter som skal 
betjene alle sykehusene i regionen.  

 

 Aktuelle beredskapsøvelser våren 2022: 
o NATO-øvelse Cold Response 2022 
o Artic REIHN 2022 
o Nasjonal helseøvelse 

 
14/22 Godkjenning av innkalling: 

 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes 
 

 

15/22 Protokoll fra møtet 11.02.22: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

16/22 Høring oppdatering av utviklingsplanen for 
Akershus universitetssykehus: 
Brukerutvalget ble invitert til å gi sine innspill til 
høringen. Høringsutvalget v/Eirik Bjelland, Knut Magne 
Ellingsen og Cathrine Aas Moen, fordelte ansvaret til 
brukerutvalget på de ulike delplanene. Innspillene på 
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delplanene ble sendt høringsutvalget v/Eirik Bjelland 
som sydde sammen innspillene til ett dokument. 
 
Vedtak: 
Høringsbrev med høringsinnspill er oversendt Ruth 
Torill Kongtorp. 
 

17/22 Orientering om forprosjekt operasjonskapasitet 
v/Katrine Hay, prosjekt stab viseadm. direktør: 

 Katrine Hay presenterte hovedmålet med prosjektet. 

 Styrket kapasitet kreftkirurgi – pakkeforløp 

 Reduserer pre-operativ ventetid ø-hjelp 
 
Det er gjennomført flere workshops, fagmøter og andre 
innspillarenaer med bred deltakelse fra fagmiljøer, 
representant fra brukerutvalget, ledere, tillitsvalgte og 
vernetjenesten. Det skal være work-shops  
23. – 24.03.22.  På disse møtene skal det 
diskuteres «hva skal vi drive med hvor på Ahus 5 
lokasjoner for kirurgi (KOS, SKI, Gardermoen, DKS, 
SOP)». Eirik Bjelland deltar på work-shopen. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

18/22 Ahus handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet 
2022 – 2023 v/Nina Karlsen, avdelingsleder: 
Handlingsplanen ble presentert for brukerutvalget. 
Planen har tiltak knyttet til innsatsområder som: 

 Styrke brukerens rolle 

 Prioriterte satsningsområder 

 Strukturer og systemer 

 Kvalitetsforbedring og ledelse 

 Pasientsikkerhet 

 Helhetlig pasientforløp 

 Kunnskapshåndtering og forskning 
 
Brukerutvalget har blitt invitert til å gi sine innspill til 
handlingsplanen. Det er ønskelig å samarbeide med 
brukerutvalget i kampanje «hjelp oss å bli bedre i 
jobben vår».  
 
Vedtak: 
Innspillene er videreformidlet til Nina Karlsen. 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

19/22 PHN-prosjekt – medvirkning nytt bygg for 
sykehusbasert psykisk helsevern på Nordbyhagen 
v/Solveig B. Jahnsen, prosjektleder: 
Solveig B. Jahnsen ønsket å komme inn i 
brukerutvalget og orientere om arbeidet/forprosjektet 
som nå skal i gang. De ønsker gode 
medvirkningsprosesser for å finne de aller beste 
løsningene i nytt bygg. 
 
I forbindelse med dette, så er det ønskelig å ha med en 
brukerrepresentant som kan delta i medvirknings-
prosessen.  
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PHN prosjektet skal gjennomføre 3 medvirknings-
samlinger før sommeren. 
• 19. April 
• 19. Mai 
• 7. Juni 
Sted: Olavsgaard konferansehotell 
 
Vedtak: 
Jannicke Boge meldes inn som deltar som 
brukerrepresentant i forprosjektet. Esben Madsen er 
Jannicke sin vara. 
 

20/22 
 
 
 
 

Pakkeforløp psykisk helse og rus v/Hege Marie 
Nyheim, kvalitetsrådgiver: 
Hege Marie Nyheim har tidligere vært i brukerutvalget 
og presenterte pakkeforløp i psykisk helse og rus. I 
dette møtet viste hun noen av områdene hvor de gjør 
det bra og områder hvor det ikke gjøres så bra. 
 
Pakkeforløpene endrer navn til pasientforløp for psykisk 
helse og rus. 
 
Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering. 
 

 

21/22 Høring om nasjonal strategi for helsesektorens 
arbeid med personer som utøver vold eller 
seksuelle overgrep: 
Brukerutvalget ble invitert til å komme med innspill til 
høringen. 
 
Vedtak: 
Tilbakemelding fra brukerutvalget: 
Brukerutvalget har etter å ha lest høringsdokumentene 
og kommentarene til denne, så er det vist til at det er 
kommet innspill fra 20 organisasjoner og institusjoner. 
Høringsforslaget er derfor blitt bredt belyst og 
kommentert. Videre er de fleste innspillene tatt med i 
høringsforslaget.   
 
Med bakgrunn i dette støtter brukerutvalget 
høringsforslaget uten vedlagte tilleggskommentarer. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

22/22  Oppnevning av brukerrepresentanter: 
Medvirkning i PHN-bygget: Jannicke Boge (Esben 
Madsen, vara). 

 
Vedtak: 
Oppnevningen tas til orientering 
 

 

23/22 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter: 

 Møte i kliniske studier 

 Brukermedvirkning i form av skjema vedr utvikle et 
klinisk beslutningsverktøy for automatisk 
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digitalisering og tolkning av elektrokardiogram 
(EKG) 

 Forskningsstudie «oppfølging av inkontinens operert 
med kort syntetisk slynge» 

 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

24/22 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 

 Møter i prehab- kreftforløpsmøte 

 Møte i KSB-bygget 

 KPU kirurgisk divisjon 

 Styringsgruppemøte pilotprosjekt «digital innhenting 
av brukererfaringer» 

 Nyhetsbrev kirurgisk divisjon februar 2022 

 Arbeid med forskningsprosjekter 

 Styringsgruppemøte for PHN- og KSB-bygget 

 Prosjektstyremøte for KSB-bygget 

 Møte om kliniske studier med forskningsdivisjonen 

 Høringer 

 Styringsgruppemøte pilotprosjekt digital 
brukerundersøkelse kirurgisk divisjon 

 KPU nivå 1 

 KPU BUK 

 Ernæringsutvalget 

 KPU medisinsk divisjon 

 Integrerte helsetjenester 

 Implementeringsmøte pakkeforløp hjem (Knut 
Magne) 

 Samarbeidsutvalget 
 

 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 

 

25/22 Eventuelt: 
Digitalt seminar om brukermedvirkning i forskning 22.  
24.03.22. Eirik Bjelland har meldt seg på 
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