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Protokoll

Til stede:

Andre som
var tilstede:

Cathrine Aas Moen, Jannicke Boge,
Svein Graabræk, Ewy Halseth, Esben
Madsen, Knut Magne Ellingsen, Eirik
Bjelland,

Katrine Hay, Hilde Schultz, Kåre
Magne Stennes, Øystein Mæland,
Mette B. Bråthen/Anne-Lise
Kristensen

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget
20.05.2022

Fraværende: Memoona Salem, Inger D. Skauen,
Julie Larsen, ungdomsrådet

Vår ref.: 22/00130-8

Saker til behandling

Saksnr. Tittel Ansvar
36/22 Status prosjekt operasjon v/Katrine Hay:

Katrine Hay ønsket å informere brukerutvalget om status på
prosjektet:

Mål for arbeidet
Prosessen – fra forprosjekt til prosjekt
Flytt og organisering – sammenhenger
Beslutningstrinn
Resultat flytt rokade – flytte ut fra NBH
Pre-operative forberedelse NBH
KOS: Oppstart pilot teamarbeid operasjonsstuene
Bedre kategorisering av ø-hjelp på NBH - Trafikklys

Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering

37/22 Godkjenning av møteinnkalling:

Vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes

38/22 Protokoll fra møtet 22.04.22:

Vedtak:
Protokollen godkjennes

39/22 Eksponering av ansatte i sosiale medier v/Hilde Schultz,
personvernombud, foretakssekretariatet:
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Saksnr. Tittel Ansvar
Det oppleves at pasienter eller pårørende deler både foto og
video av ansatte for å henge ut sykehuset eller ansatte.
Dette oppleves ubehagelig for de som blir filmet eller tatt
bilde av.
Eksempler på hendelser ved Ahus:

Skjult lydopptak av telefonsamtale mellom pasient og
behandler
Skjult filming - pårørende har gjort skjult lydopptak i
pårørendesamtale etter selvmord
Filming i forbindelse med fødsler:

o filming av helsepersonell lagt ut på TikTok
o filming av fødsler der helsepersonell kan høres

og sees på film

Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering

40/22 Presentasjon av handlingsplan personvern og
informasjonssikkerhet v/Kåre Magne Stennes,
foretakssekretariatet:
Det er utarbeidet en handlingsplan for personvern og
informasjonssikkerhet v/Ahus. Kåre Magne gikk gjennom
prosess og foreslåtte tiltak til Ahus sin nye strategi for
personvern og informasjonssikkerhet. Saken har vært oppe
til diskusjon i sykehusledelsen (SHL) og skal endelig vedtas i
SHL-møtet tirsdag 31.05.22.

Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.

41/22 Orienteringer fra sykehusledelsen v/adm. direktør
Øystein Mæland:
Adm. direktør orienterte om følgende:

Regnskapet for april ble avsluttet med et overskudd på
8,3 mill. kroner som er 8,4 mill. kroner lavere enn
budsjett.
Ahus har fått i oppdrag å ha beredskapskapasitet for å
gjennomføre ca. 6000 covid PCR-analyser per uke. I dag
gjøres det ca. 1000 slike analyser per uke. Oppdraget er å
holde beredskapen oppe for en eventuell ny bølge
høsten 2022.
Ferieavviklingen. Det er lagt planer for sommeren og
vurderer det dithen at bemanning og avvikling skal gå
bra.Det anbefales, ved normal drift gjennom
ferieperioden, at det som hovedregel skal være
minimum 2/3 tilstedeværelse av fast/kjent personell.
Enkelte områder får vi ikke inn vikarer, bl.a. intensiv
og fødeavdelingen.
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Saksnr. Tittel Ansvar

Fredag 20.05.22. ble den internasjonale dagen for
kliniske studier med et seminar på Ahus markert.
Markeringen skal løfte frem betydningen av klinisk
forskning for utvikling av god behandling ut til
allmenheten, pasienter, pårørende, helsearbeidere og
forskere. Tittelen for årets markering er
«presisjonsmedisin i kliniske studier – muligheter og
utfordringer.
Det jobbes i herdig med å få ned ventelistene. Tar unna
fristbrudd og ventelister, men det vil ta tid å komme i
balanse.

42/22 Presentasjon av årsmelding 2021 for Pasientombudet i Oslo
og Viken v/Anne-Lise Kristensen og Mette B. Bråthen:
Årsmeldingen 2021 for Pasientombudet i Oslo og Viken ble
presentert i møtet.

Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.

43/22 Høring om avvikling av godkjenningsordningen i fritt
behandlingsutvalg:
Brukerutvalget har fått invitasjon til å komme med innspill til
høringen. Eirik Bjelland og Jannicke Boge er ansvarlig for
høringen.

Vedtak:
Brukerutvalget sender sine innspill til Eirik og Jannicke som
utarbeider et høringsutkast. Endelig høringsutkast sendes
sekretær i brukerutvalget innen fredag 17.06.22. som
videresender til koordinator for høringen.

44/22 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg m.v.:
Prosjekt felles henvisningsmottak DPS Kongsvinger:
Jannicke Boge og Memoona Salem (vara)

Vedtak:
Oppnevningen tas til orientering

45/22 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter:
Søknad klinbeforsk pankreaskreft og arteriell trombose

Vedtak:
Tas til orientering

46/22 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper:
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Saksnr. Tittel Ansvar
Nyhetsbrev kirurgisk divisjon for april
Styringsgruppemøte prosjekt akuttmottak
Pilotprosjekt «innhenting av digitale
brukerundersøkelser»
Møte i PHN-prosjektet
Møte i KPU1
Møte i shared-care-prosjektet
Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft delprosjekt
Ahus
Arbeid i forskningsprosjekter
Workshop i KSB-bygget
Møte i styringsgruppen for nytt KSB-bygg
Fellesmøte KAM/KPU kirurgisk divisjon
Møte i referansegruppen for MIG-prosjektet
Møte i KPU KK
Møte i KPU medisin
Møte i KPU kirurgisk divisjon
Styremøte Ahus
Møte med ledere og nestledere i brukerutvalg HSØ

Vedtak:
Tas til orientering

47/22 Eventuelt:
Regional rehabiliteringskonferansen 2022 HSØ –
sammen om fremtidens rehabilitering 13. – 15.09.22,
Lillehammer. Tilbakemelding om ønsket deltagelse, gis
sekretær i brukerutvalget.

Kvalitets- og pasientsikkerhetskonferansen v/HSØ 08. –
09.06.22. – digital regional konferanse. Konferansen er
gratis. Hver og en melder seg på selv.
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