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Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 18.10.2017 

Møtetid: 09:30 – 12:30 

Sted: Møterom 386 

Tilstede: 

 

Forfall:                       

 

Referent: 

Brita Bølgen, Randi Nerstad, Gjertrud Hals Skrøvseth, Jill 

Johanne Johansen, Marit Bjartveit, Elisabeth Hinderaker  

Eva Pay, Mona Larsen, Sølvi Lund-Vang 

 

Elisabeth Hinderaker 

 

Saknr Sak 

44/2017 Godkjenning av saksliste 

     

45/2017 Brukerrådsseminaret 2017; 

Gjennomgang av de siste løse trådene både mht. struktur og innhold. 

 

46/2017 Handlingsplan for brukerrådet 2018; 

Vil se nærmere på hvilke saker som bør prioriteres. Brukerrådsleder ser nærmere på dette 

og tar det opp igjen på et senere tidspunkt. 

 

47/2017 Samarbeid mellom brukerrådene i klinikken – hva og hvordan; 

Det ønskes å få til et nærere samarbeid med brukerrådene i klinikken. 

Forslag til oppfølging: invitere hver og en leder for brukerrådene inn til klinikkens 

brukerrådsmøter for gjensidig orientering og å bli bedre kjent. 

Brukerrepresentanter kan i ulik grad oppleve lite støtte i egne organisasjoner.  

Forslag om å arrangere et felles møte/stormøte/workshop blir også diskutert, men ikke 

besluttet.  

 

48/2017 

 

Aktuelle prosjekter som starter opp og som pågår i klinikken; 

Dette besluttes å sette opp som et fast orienteringspunkt på sakslisten. 

Det ser ut til at ønske om brukerrepresentasjon i prosjekter i klinikken er økende. Dette er 

viktig arbeid, men også arbeidskrevende. Det vil derfor være viktig for klinikkens 

brukerråd å holde en oversikt, for å se hva en deltar på og hvordan ressurser brukes.  

 

49/2017 Brukerrepresentant til referansegruppe for Arbeidsgruppe «Redusert bruk av tvang 

innen psykisk helsevern i Helse Sør-Øst i 2017»; 

Brita følger opp saken og melder tilbake til prosjektleder og klinikkleder.  

 

50/2017 Orienteringssaker 

Fra klinikken v/Marit: 

Utfordring mht. videreføring av RSA-prosjektet. Det er ikke avsatt penger i fremlagt 

statsbudsjett for videreføring til konseptfasen. Helse Sør Øst er ansvarlige for å føre 
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prosessen for sykehuset. Klinikkens Brukerråd synes dette er svært bekymringsfullt og vil 

formulere et brev til Stortingen, der de vil be om at nytt RSAbygg kommer inn på 

Statsbudsjettet. 

Klinikken har et overforbruk i årets regnskap som er bekymringsfullt. Det er flere nye 

endringer i år som har påvirket budsjettet så som innsatsstyrt finansiering (ISF) og 

gjestepasientfinansieringen. Det er størst overforbruk i avdeling døgnbehandling for 

voksne. En annen stor utfordring er at bydelene ikke tar i mot pasientene når de er 

utskrivningsklare. Pasientene blir liggende for lenge og flyten i inn- og utskrivelser stanser 

opp. Brukerrådet vil gjerne engasjere seg og påse at pasientens beste blir ivaretatt.   

Klinikken gjennomførte seminar 9.oktober, der oppmerksomheten var rettet mot 

psykosomatikk. Brukerrådsrepresentantene, som deltok på seminaret, bes gi en evaluering 

med tanke på at det vurderes å innføre som et årlig sminar i anledning Verdensdagen for 

psykisk helse. 

Det er foretatt en evaluering av NORMENT (forskningssenter) med svært gode 

tilbakemeldinger. Rapporten er publisert i Forskningsrådet og på OUS sin nettside. 

Avdelingsleder i BUPA slutter. Det blir en fungerende avdelingsleder satt inn innntil ny 

leder er ansatt.  

Helse Sør Øst har gitt sykehusene i oppdrag å jobbe med utviklingsplpaner i et 2035 

perspektiv. Det er nedsatt arbeidsgrupper med brukerrepresentasjon.Samhandling med 

kommune og bydeler er i liten grad med i planarbeidet, noe som er en svakhet og som 

Helse Sør Øst må ta opp i sitt videre arbeid.   

Helsedirektoratet har varslet at prosessen rundt arbeidet med å utarbeide pakkeforløp innen 

rus og psykisk helse er forsinket grunnet mangelfulle datasystemer. Arbeidet pågår for fullt 

og forsinkelsen blir trolig ikke stor.  

Klinikkens avdeling for Forskning og utdanning (FOU) har vært gjennomgått med tanke på 

bedre organisering. Dette er under arbeid. 

Avdelingene i klinikken rapportres å fungere godt. 

 

Orientering om klinikkens registrerte tall for bruk av tvang; 

Tall legges frem og gjennomgås i møtet. Klinikken utøver tvang både i hht. Lov om 

Psykisk helsevern og Helse- og omsorgsloven. Klinikken hadde tidligere ikke god nok 

kontroll på registreringen, men har nå kontroll på at tall registreres rett. Tallene viser lav 

bruk av tvang i forhold til landet forøvrig.  

      

Fra Brita: 

Invitasjoner; ingen siden sist. 

Medikamentfritt behandlingstilbud; alle ansettelser fullført. Åpning som planlagt i februar 

2018. Det arbeides med å få følgeforskning på plass. Dette er foreløpig på nasjonalt nivå. 

Det er fremmet forslag om ansettelse av erfaringskonsulent. Dette er foreløpig ikke 

vurdert.  

 

Diverse orienteringer fra lokale bukerråd. 

  

/2017 Evt. 

 

 

 

 

 


