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Andreassen, Jørn Limi, Janne 
Pedersen, Mette B. Bråthen 
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Godkjenning av møteinnkalling: 
 
Vedtak: 
Møteinnkallingen godkjennes 
 

 

61/22 Protokoll fra møtet 17.02.22: 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes 
 

 

62/22 Presentasjon «demensvennlig sykehus» v/Nina M. 
Weldingh, foretaksutvikling: 
Nina M Weldingh presenterte litt om prosjektet og hva 
demensvennlig sykehus er: 
• Utvikling og modell v/Ahus 
• Erfaringer og veien videre. 
 
Det kom noen innspill fra brukerutvalget: 
• Kunnskapen om demens/delirium er nøkkelordet. Det 

oppleves mangel på kunnskap og forståelse for 
diagnosen på sykehuset. Man vet ikke hvordan man skal 
behandle demens/delirium. Dette er også viktig i 
kommunen.  
 

• Delirium skjer også etter at pasienten er utskrevet og 
kommet hjem.  Ved utskriving, er det viktig at pasienten, 
evt. pårørende får informasjon om at dette kan inntreffe. 
 

Vedtak: 
Presentasjonen tas til orientering 
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63/22 Representant i utdanningsutvalget v/Lasse Andreassen, ass. 
direktør kirurgisk divisjon: 
I forbindelse med ønsket brukerrepresentasjon, presenterte 
Lasse Andreassen om utdanningsutvalget: 
• Hva er utdanningsforbundet 
• Utdanningsutvalget oppgaver 
• Utdanningsstrategi 2017 – 2030 
• Regional delstrategi for utdanning og kompetanse 
• Utdanningsprisen 
• Utdanningsutvalgets medlemmer 
• Hva de jobber med 
 
Neste møte i utdanningsutvalget er i uke 41. 
 
Vedtak: 
Cathrine Aas Moen deltar på møtet i uke 41. Kommer tilbake 
med fast representant etter møtet i oktober 2022.  
 

 

64/22 Orienteringer fra SHL v/viseadm. direktør: 
• Utviklingsplan 2040: Rullering og prioritering 2023 – 26: 

o 10 definerte delplaner 
o 5 satsningsområder 
o Hva er våre viktigste prioriteringer i 2023? 
o Prinsipper for prioritering av tiltak og satsinger 

• Hovedmål «Sikre tilstrekkelig personell med rett 
kompetanse»: 

o Delplan for kompetanse, utdanning, rekruttere 
og beholde. Det er ansatt en person til dette 
prosjektet. 

• Prosjekter  
o Oppgave- og bydelsbydelsfordeling mellom 

sykehusene i Oslo 
o Intensiv- og overvåkingskapasitet: Regionalt og 

lokalt arbeid 
o Operasjonsprosjektet 
o Trombektomi 

• Regnskap 2022 - budsjettutfordringer 2023  
 
Når det gjelder oppgave- og bydelsfordeling mellom 
sykehusene i Oslo, har HSØ startet et prosjekt etter oppdrag 
fra styret i HSØ til å se på hvilke bydeler skal tilhøre hvilke 
sykehus i Oslo og hvilke bydeler som skal tilhøre Ahus.  
 
Alna overføres på et tidligere tidspunkt enn 2031? Det er 
foreslått årsskifte 2025/26. Grorud og Stovner utfases 2031.  
Henger sammen med evt. om fordelingene av de andre 
bydelen i Oslo sykehusene. Det skal utredes i løpet av mars 
2023. Det kan bli et prosjekt som betyr noe for oss fremover. 
 
Operasjonsprosjektet har vært oppe og gått en stund. 4 ulike 
arbeidsområder som har fått vedtak før sommeren og det 
viktigste er å ha en plan for å flytte ut noe 
operasjonsaktivitet fra Nbh til Ski, Kongsvinger og 
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Gardermoen. Dette gjøres for å frigjøre plass til Nbh og de 
mest krevende pasientene.  
 
Trombektomitilbudet har vært i drift en stund. Nå er 
prosjektet formelt avsluttet og tilbudet overført til drift. Det 
har fra januar vært tilbud om trombektomi 24 timer fra 
mandag t.o.m. fredag ettermiddag og ikke helgene. Fra uke 
38 går vi tilbud til annen hver helg og etter opptrening av 
spesialistene, går vi over til hver helg. 
 
Regnskap 2022 – budsjettutfordringer 2022: 
Vår store og felles utfordring fremover er å komme tilbake til 
forholdet mellom aktivitet og bemanning som Ahus hadde i 
2019, og redusere kostnaden per månedsverk. Betyr økt bruk 
av «vanlig timelønn» og mindre bruk av dyr variabel lønn og 
ekstern innleie. 
 

65/22 Brukerrepresentant i DDT KPU/AMU v/Janne Pedersen, 
direktør divisjon diagnostikk og teknologi: 
Janne Pedersen presenterte divisjonen DDT for 
brukerutvalget for å etterspørre representant inn i deres 
pasient- og sikkerhetsarbeid inn i divisjonen. 
 
Møteoppstart er tenkt januar 2023. 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget kommer tilbake til Janne Pedersen med 
brukerrepresentant. 
 

 

66/22 Forslag til møteplan 2023: 
Det var laget et forslag til møteplan 2023 som ble midlertidig 
godkjent. 
 
Vedtak: 
Forslag til møteplan 2023 tas opp igjen på møtet fredag 
18.11.22. kl. 10 – 12. Møterom: styrerommet NN03.001. 
 

 

67/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68/79 
 

Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper: 
• Medvirkningssamling Olavsgaard PHN-bygget 
• Nyhetsbrev kirurgisk divisjon 
• Møte i felles forskningsutvalg 
• Møte i styringsgruppen KSB 
• Møte i KPU kirurgisk divisjon 
• Stand i glassgata pasientsikkerhetsuken 26 
• Deltatt i jury pasientsikkerhetsuka 
• Åpning av K.G. Jebsen senter 
• Introduksjonsdag for sykepleierstudenter høsten 2022 
• Workshop KSB-bygget 
Oppnevning av brukerrepresentanter: 
• Prosjekt postoperativ: Eirik Bjelland 
• PHN forprosjekt: Jannicke Boge og Svein Graabræk 
• Representant i programområdet kompetanse, 

utdanning, rekruttering og beholde 
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Brukermedvirkning i forskningsprosjekter: 
• Immunoprofiling the breast cancer patients 
• Schizofreni delt i to, Follo DPW 
• HSØ søknad «Functional Precision Medicine for 

metastatic colorectal cancer» 
• HSØ-søknad organoidestudien 
• Pankreaskreft og arteriell trombose 
• Pilotprosjekt CT screening for lungekreft 
• Innspill til rutine «brukermedvirkning i 

forskningsprosjekter» 
 

 

70/22 Eventuelt: 
• Høring om innspill om helhetlig rehabilitering for voksne 

og eldre i Oslo – Temaplan 2023 – 2033: 
Brukerutvalget er blitt invitert til å komme med innspill 
til høringen. Høringsutvalget ser på denne og kommer 
med innspill til sekretær i brukerutvalget innen tirsdag 
04.10.22. Frist til koordinator for høringen er torsdag 
06.10.22. 
 

• Til møtet 18.11.22, går vi gjennom oversikten «råd og 
utvalg», slik at denne er ajour. 
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