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Protokoll

Til stede:

Andre som
var tilstede:

Cathrine Aas Moen, Jannicke Boge,
Svein Graabræk, Memoona Salem
(digitalt), Ewy Halseth, Inger D.
Skauen (digitalt), Esben Madsen,
Knut Magne Ellingsen, Eirik Bjelland
(digitalt)

Marit Kise/Kay Ove Gabrielsen, Elin
Bjercke, Jon Fabritius/Per Gunnar
Dahl, Julie Larsen

Tittel: Protokoll fra møte i brukerutvalget
22.04.2022

Fraværende: Skriv inn fraværende Vår ref.: 22/00130-6

Saker til behandling

Saksnr. Tittel Ansvar
26/22 Godkjenning av møteinnkalling:

Vedtak:
Møteinnkallingen godkjennes

27/22 Protokoll fra møtet 18.03.22:

Vedtak:
Protokollen godkjennes

28/22 Presentasjon pilotprosjekt «innhenting av digitale bruker-
undersøkelser v/Marit Kise, gastrokirurgisk avd. og Kay Ove
Gabrielsen, IKT MTE, rådgivning og prosjektleveranse:
Gastrokirurgisk avdeling er pilotprosjekt for innhenting av
digitale brukerundersøkelser. Det ble gitt en orientert om
status og resultater, hvilke tilbakemeldinger pasienter gir og
hvordan det jobbesmed forbedring og tiltak knyttet til disse
tilbakemeldingene.

Det var ønskelig å få en tilbakemelding fra brukerutvalget på
hvilke tanker de måtte ha om pilotprosjektets resultater/
erfaringer, samt veien videre. Hva er viktigst for
pasienter/brukere videre?

Vedtak:
Brukerutvalget sendes sine innspill til Eirik Bjelland som
sammenfatter innspillene til et kortfattet innspillsdokument.
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Saksnr. Tittel Ansvar
Frist for tilbakemelding til Marit Kise er tirsdag 10.05.22.
(marit.kise@ahus.no). Presentasjonen tas til orientering

29/22 Orientering v/leder av driftsutvalget Elin Bjercke «hvordan
planlegge sykehusdriften gjennom en pandemi»:
Driftsutvalget ved Ahus ble etablert i 2019 for å sikre at
driften på sykehuset tilpasses pågangen av pasienter på en
helhetlig måte, både i perioder med høy og lavere aktivitet.
Under koronapandemien fikk utvalget en viktig rolle. Her
møttes faste representanter fra hele sykehuset for å
koordinere alle driftsmessige tiltak og endringer som følge av
den nye situasjonen. Det har vært spennende og lærerikt,
men også et krevende arbeid.

Ved Ahus har driftsutvalgets arbeid med planverk og
trinnvise planer vært en forutsetning for en strukturert og
helhetlig drift gjennom en uforutsigbar periode.
Planverket har vekket interesse fra andre helseforetak.

Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering

30/22 Høring om NOU 2021:11 «Selvstyrt er velstyrt» -
gjennomgang av ordning med brukerstyrt personlig
assistanse (BPA):
Brukerutvalget har blitt invitert til å komme med innspill til
høringen. Dette er en stor høring og brukerutvalget gir
innspill til deler av høringen; innkomst og utskriving.

Vedtak:
Brukerutvalget sender sine innspill til Svein Graabræk som er
ansvarlig for å lage et innspillnotat på vegne av
brukerutvalget. Frist til sekretær i brukerutvalget er fredag
24.06.22. som videresender til koordinator for høringen.

31/22 Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg m.v.
Brukerrepresentant i ekspertgruppen «Trygg
legemiddelhåndtering» v/Marie Brudvik. Inger D. Skauen
deltar i dette arbeidet.

Vedtak:
Tas til orientering

32/22 Brukermedvirkning i forskningsprosjekter:
Colorectal Cancer – shaping anti-tumor immunity by
oxaliplatin

Vedtak:
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Saksnr. Tittel Ansvar
Tas til orientering

33/22 Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper:
Nyhetsbrev kirurgisk divisjon
Workshop operasjonskapasitet
Felles oppstartsmøte medvirkningsprosesser PHN
Prosjektstyremøte PHN
Styringsgruppen KSB
Digitalt forskningsmøte kirurgisk divisjon
Arbeid med forskningsprosjekt
KPU kirurgisk divisjon
Felles forskningsutvalg
Kunstutvalget

Vedtak:
Tas til orientering

34/22 Informasjon om Helsefellesskapet mellom Ahus og
kommunene, samt behovet for brukerrepresentasjon
v/samhandlingsrådgiver Jon Fabritius, Nedre Romerike og
spesialrådgiver Per Gunnar Dahl, PHR-ledelse Ahus:
Etter ønske fra leder i brukerutvalget, ble Jon Fabritius og Per
Gunnar Dahl bedt om å informere om Helsefellesskapet
mellom Ahus og kommunene, samt hva et helsefellesskap er.

Brukerutvalget er i dag representert med
brukerrepresentanter i ASU og ASU, samt fagråd LSF.

Vedtak:
Det vil komme en invitasjon til brukerutvalget om å delta
med flere brukerrepresentanter i ulike fagråd.
Presentasjonen tas til orientering

35/22 Eventuelt:
Høring om avvikling av godkjenningsordningen i fritt
behandlingsvalg. Eirik Bjelland og Jannicke Boge
utarbeider et høringssvar og sender til brukerutvalget for
evt. andre innspill. Frist til sekretær i brukerutvalget er
fredag 17.06.22. for videresending til koordinator for
høringen.

Brukerutvalget har fått invitasjon til å svare på en
undersøkelse vedr. «europeisk innbyggerkonsultasjon
om sekundær bruk og deling av helsedata» fra
direktoratet for e-helse. Tas til orientering.
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Saksnr. Tittel Ansvar
Leder i brukerutvalget har fått en mailhenvendelse fra
Marie Brudvik som etterspør en brukerrepresentant i
ekspertgruppen «Trygg legemiddelhåndtering». Inger D.
Skauen deltar i dette arbeidet med Cathrine Aas Moen
som vara.

Svein Graabræk informerte om en debatt om
helsetjenester hvor dato er satt til tirsdag 27.09.22. på
Scandic Hotell, Lillestrøm. Per Chr. Foss er møteleder.
Brukerutvalget vil også få en invitasjon. Hovedtema er
«situasjon fastleger og kriser ved fastleger».
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