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Generelt 
Brukerutvalget ble oppnevnt av styret i møte 19.12.2012 (sak nr.114/14) for perioden 
01.01.2015 – 31.12.2016.  
 
Leder og nestleder i Brukerutvalget har møterett som observatører i foretakets styre. 
Brukerutvalget er representert i Utvalg for Kvalitet- og pasientsikkerhet, Klinisk etikkomitè, 
Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg Ahus og kommuner, Pasientforløpsforum somatikk 
Ahus og bydeler, Tvisteutvalg kommuner, Rehabiliteringsnettverket, Idé-poliklinikk, 
Kunstutvalget. 
 
Brukerne er i tillegg representert i flere prosjekter og utvalg av tidsbegrenset varighet, bl.a. er de 
representert i prosessene knyttet til arbeidet med pasientforløp og kapasitetsforbedring lokalt og 
regionalt. 
 
Brukerutvalget for Ahus hadde i 2015 følgende representanter: 
 
Navn Organisasjon 

Jørn Pettersen 
 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Akershus, Foreningen for 
søvnsykdommer 

Abdurrehman Khan FFO Akershus, Mental Helse 
 

Tone Ringstad FFO Akershus, Norsk revmatikerforening 
 

Ingrid Toverud 
 

Pensjonistforbundet 

Trond Espen 
Hansen 
 

Kreftforeningen 

Inger Ljøstad FFO Oslo, Ryggforeningen i Oslo Og Akershus 
 

Harald Korsgaard Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO), 
Norsk forbund for utviklingshemmede NFU 

Oddvar 
Christoffersen  

Norilco, Norsk forening for stomiopererte og reservoaropererte, 
Kreftforeningen 

Heidi Hansen 
 

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RiO) 

Geir Bornkessel 
t.o.m. 09.02.15. 
Svein Arne Holst-
Larsen f.o.m. 
22.06.15. 
 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Akershus 
 
FFO Akershus, Oslo og Akershus Parkinsonforening 

Sissel H. Andersen FFO, Personskadeforbundet LTN 
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Brukerutvalgets hovedoppgaver er: 
• Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbudet til 

pasientene 
• Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester for alle 
• Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå 
• Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle 

nivå i spesialisthelsetjenesten 
• Bidra i plan og budsjettprosesser og arbeidet med årlig melding 
• Ta initiativ til å fremme saker av betydning for pasienter og pårørende 
• Avgi høringsuttalelser til planer og utredninger 
• Uttale seg i styresaker som utvalget finner relevant 
• Bidra til brukermedvirkning i prosjekter, råd og utvalg som oppnevnes av Ahus 
• Delta i styret som observatører (leder og nestleder) 
 
Utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, som hører inn under Kvalitets- og 
pasientsikkerhetsutvalgets mandat. 
 
Brukerutvalget behandlet følgende saker i 2015: 
Møtedato Hovedsaker 
19.01 • Brukerutvalgets mandat/oppgaver 

• Konstituering nytt brukerutvalg 
• Utkast til årsmelding 2014 – Brukerutvalgets virksomhet 
• Utkast årlig melding 2014 
• Innspill til ledergruppesak – Ernæringsstrategi 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Eventuelt: 

o Fortsette med stands i Glassgata frem til en likepersonordning er på 
plass i sykehuset 

o Brukerutvalgets brosjyre oppdateres 
o Legemiddelhåndtering ønskes som sak på et senere møte 
o Brukere tas med i prosjekter som omhandler utvikling av 

pasienttilbudet 
 

09.02 • Brukerutvalgets virksomhet – Årsmelding 2014 
• Orienteringer 
• Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr 3. tertial 2014 
• Rapport pr 3. tertial 2014 
• Prosjekt “optimaliserer utnyttelse av senger 2015 – 2018 
• Høringsutkast – veileder for rusmestringsenhetene 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Orienteringer fra møter, utvalg m.v. hvor brukerne er representert 
• Eventuelt:  

• Høring – prioritering i helsetjenesten 
• Fordeling av samhandlingsmidler 
• Henvendelse fra brukerrepresentant i Follo om tilbudet ved Follo DPS 
• Samarbeid med ungdomsrådet 
• Likepersonordning 
 

23.03 • Oppdrag og bestilling 2015 og mål for 2015 
• Orienteringer fra prosjekt sengeoptimalisering 
• Orienteringer fra brukerutvalgets leder og sykehusledelsen 
• Orienteringer fra møter, utvalg m.v. hvor brukerne er representert 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Høring – ernæringsstrategi 
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27.04 • Pakkeforløp kreft 
• Økonomisk langtidsplan 2016 – 2019 
• Samarbeid med ungdomsrådet 
• Årsrapport 2014 fra Pasientombudet 
• Orienteringer fra brukerutvalgets leder og sykehusledelsen 
• Eventuelt: 

• Ønske om en orientering om fasiliteter for pasientgrupper med flerkulturell 
bakgrunn 

18.05 • Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr 1. tertial 2015 
• Utviklingsplan 2015 – 2030 – orientering om prosessen 
• Utkast veileder  likepersonordning - høring 
• Høring – traumeplan / traumesystem i Norge 
• Orienteringer fra brukerutvalgets leder og sykehusledelsen 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
 

22.06 • Orientering om fasiliteter mm i livets siste fase for pasientgrupper med 
flerkulturell bakgrunn 

• Pilot – implementeringsprosjekt – Idéportal 
• Brukermedvirkning forskning 
• HC-parkering 
• Skadelegevakt ved Ahus 
• Orienteringer fra brukerutvalgets leder og sykehusledelsen 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv hvor brukerne er representert 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
 

24.08 • Orienteringer fra brukerutvalgets leder og sykehusledelsen 
• Orientering om brukermedvirkning på Aker 
• Ortopedisk aktivitet ved Ski 
• Møteplan 2016 
• Orientering fra møter i utvalg og arbeidsgrupper 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Høring – demensplan 
• Eventuelt: 

• Samhandling med Ungdomsrådet:  
 

21.09 • Orienteringer fra brukerutvalgets leder og sykehusledelsen 
• Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr 2. tertial 2015 
• Fagprosedyrer for barn som pårørende 
• Orientering om likepersonkontor 
• Orientering om budsjett 2016 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv hvor brukerne er representert 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv 
  

26.10 • Orientering fra brukerutvalgets leder og sykehusledelsen 
• Utviklingsplan Ahus 2030 
• Kampanje taushetsplikten/brosjyre “Vi vil ikke høre” 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv hvor brukerne er med 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv. 
• Eventuelt: 

• ”Kontordag i Glassgata”, starter opp igjen f.o.m. januar 2016. 
 

23.11 • Orienteringer fra sykehusledelsen og brukerutvalgets leder 
• Orientering om prosess for Årlig melding 2015 
• Budsjett 2016 
• Kapasitet bildediagnostikk 
• Høring – forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv hvor brukerne er representert 
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• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv 
• Eventuelt: 

o Handlingsplan ved akutt overbelegg 
o Etablering av ventesone/drosjeaktivitet” i forbindelse med hjemreise 

 
14.12. • Orienteringer fra brukerutvalges leder og sykehusledelsen 

• Årlig melding 2015 – utkast del II styrets plandokument 
• Revisjonsplan 2016 
• Orienteringer fra møter, utvalg mv hvor brukerne er representert 
• Oppnevning av brukerrepresentanter til utvalg og arbeidsgrupper mv 

 
 
Brukerutvalget har i 2015 behandlet faste saker som budsjett, ledelsens gjennomgåelse og 
risikovurdering og Årlig melding 2014, samt flere høringer som det er avgitt uttalelse til. I tillegg 
har det vært flere temasaker på dagsorden.  
 
Brukerutvalget er holdt løpende orientert om driftssituasjonen ved sykehuset og arbeidet med 
tiltak for å bedre kapasiteten og oppnå økonomisk balanse.  
 
Helse- og sosial- og eldreombudet i Oslo og Akershus har deltatt på ett av årets møter. 
 

Likepersonordning ved Akershus universitetssykehus 
Brukerutvalget tok initiativet til å etablere likepersonordning ved Akershus universitetssykehus.  
 
Brukerutvalget arrangerte 12.mars 2014 et møte med brukerorganisasjonene for å diskutere 
etablering av en likepersonordning ved Akershus universitetssykehus. I møtet ble det nedsatt 
en styringsgruppe som har jobbet fram et forslag til hvordan dette kan organiseres”  
 
I 2015 ble likepersonkontor/brukerkontor  etablert på Ahus. Tjenesten bemannes og drives av 
brukerorganisasjonene, i samarbeid med koordinator for læring og mestring på Ahus. Tilbudet, 
kalt “Møtepunktet for pasienter og pårørende” ble åpnet 20.10.2015. Grunnleggende prinsipper 
for  brukerkontor er: 
 

• Det drives i et samarbeid mellom brukerorganisasjoner 
• Det er betjent av 2 personer fra brukerorganisasjonene 
• Alle som betjener kontoret har gjennomgått opplæring og skrevet under på taushetsløfte 
• Tilbudet er forankret i Lærings- og mestringssenteret 
• Deltakere har gjennomgått likepersonopplæring i egen organisasjon, og deltar på 

obligatorisk oppfølging hvert semester i regi av læring og mestring på Ahus. 
 

Hensikten er at pasienter og pårørende skal få god informasjon og støtte fra en aktiv 
likepersontjeneste. Tjenesten skal være et supplement til den faglige oppfølgingen på 
sykehuset. 15 organisasjoner har meldt seg på, og 40 personer har deltatt på opplæring i regi 
av læring og mestring på Ahus.  
 

Deltakelse på konferanser og seminarer mv 
Medlemmer av brukerutvalget har deltatt på brukerkonferanser og samarbeidsmøter i regi av 
Helse Sør-Øst, herunder konferanse for brukerutvalg i Helse Sør-Øst.  
 
Brukerutvalget var representert med to deltakere på Helsekonferansen 6. og 7. mai 2015 og en 
deltaker på Pasientsikkerhets-konferansen 24. og 25. september 2015. 
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Andre kurs som brukerrepresentanter har deltatt på: 
• Kunnskapssenteret workshop i Kunnskapsbasert praksis mai 2015 
• Erfaringskonferansen kunnskapsbasert praksis 21. april 2015 
• Høstseminar klinisk etikk-komité 
• Modul 2 Brukeropplæring i regi av Akershus universitetssykehus 
• Modul 3 Erfaringskonferanse –brukeropplæring i regi av organisasjonene 
 

Deltakelse på diverse møter  
 
Brukerrepresentanter har i 2015 deltatt på: 
• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet om nasjonal helse- og sykehusplan 
• Møte i Follorådet vedrørende palliativ enhet på Ski sykehus 
• Møte i Forskningsutvalget 
• Møte i Regionalt fagråd Radiologi/nukleær medisin HSØ. Dette er i regi av Helse  Sør-Øst. 
• Møte i Regional fagråd pre-hospitale tjenster AMK 
• Møte i Nasjonalt prosjekt anskaffelse AMK – IKT 
 

Foredragvirksomhet  
 
Brukerutvalgets leder har hatt innlegg på: 
• introduksjonskurset for nye turnusleger.  
• innlegg/foredrag for nye sykepleiere 
• innlegg/foredrag for nye likepersoner til møtepunktet 
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