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Referat 
 

Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 03.05.2017 

Møtetid: 09:30 – 12:30 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

Forfall:                       

 

Referent: 

Brita Bølgen, Randi Nerstad, Sølvi Lund-Vang,  Gjertrud Hals 

Skrøvseth, Mona Larsen, Elisabeth Hinderaker  

Eva Pay, Jill Johanne Johansen, Frode Ankill Kâmpe, Marit 

Bjartveit  

Elisabeth Hinderaker 

 

Saknr Sak 

21/2017 Godkjenning av saksliste 

  

Konklusjon: 

Sakslisten godkjennes.  

   

22/2017 Orientering om sak om tvangsbruk på Gaustad v/kontrollkommisjonsmedlem Trond 

Dale (kl. 09.30 – 10.30). 

Dale gir er orientering om status i saken; historikk, status og prosess, på forespørsel fra 

klinikkens Brukerråd. 

Saken ligger nå til behandling i Helsedirektoratet.  

 

Konklusjon: 

Brukerrådet ønsker å følge opp saken og vil vurdere hvordan det skal foregå. 

 

23/2017 Brukerrådseminaret 2017 

Brukerrådet ønsker å ha pakkeforløp som tema. Brukerrådet er godt i gang med 

planarbeidet. Planen gjennomgås for å få oversikt over det som er gjort så langt og hva som 

må gjøres videre. Brita har kontakt med forelesere, invitasjoner. Brita har en løpende 

dialog med brukerrådet i det videre arbeidet i planleggingsprosessen.  

Elisabeth har kontakt med Litteraturhuset.  

Dagen er 20.november kl. 12 – 17.  

 

24/2017 Klinikkens handlingsplan    

Brukerrådet savner en gjenspeiling av deres innspill til handlingsplanen. De hadde ønsket 

mer konkret og tydelig formulert i handlingsplanen at brukerrådet skal involveres, inn 

under målformuleringer og tiltak. 

Dette formuleres her i referatet som går til klinikkleder for orientering til klinikkledelsen. 

 

25/2017 Årsrapport 2016 

Brita orienterer om at hun er godt i gang med å skrive denne. Hun sender den ut til 

brukerrådet for kommentarer før utsendelse til rette instanser.   
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26/2017 Orienteringssaker 

Div. invitasjoner til Brukerrådet; 

Brukerrådet er invitert inn i et forprosjekt for å utarbeide utviklingsplaner for psykisk helse 

og TSB. Det er møter 15/5 og 22/5 med frist 1.juni.  

Konklusjon: 

Brita møter og ber om råd fra brukerrådet ved behov. 

 

På møtet ble det delt ut invitasjon til et dialogmøte fra Sentralt Brukerutvalg v/leder Tove 

Nakken. Frist for å sende ut forslag for diskusjon var innen 5.mai. Tema ble ikke behandlet 

på brukerrådsmøtet.  

  

Legemiddelfritt behandlingstilbud;  

Ansettelsesprosess i gang. Planlagt åpning i september som avtalt. 

 

PSU;  

Ikke tilstede. 

 

PPO;  

Sølvi orienterer om Temakvelden i april og brukerperspektivet som er lagt. Sølvi sender 

program for temakveldene og ber alle påse å sende ut til sine respektive lokale brukerråd 

og respektive organisasjoner. 

 

Forskningsutvalget;  

Brita orienterer om tildelte midler og at dette ble lagt frem på ledersamlingen 21.april. 

 

Gjensidige orienteringer fra de ulike lokal brukerrådene. 

      

/2017 Evt.: 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

 

Neste møte onsdag 14. juni, kl. 09.30 – 12.30. Formøte fra kl. 09.00. 

 


