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Møtetema:  

 

Klinikkens brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 19.09.2016 

Møtetid: 11:30 – 14:30 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

 

 

Forfall:                       

Referent: 

Brita Bølgen, Christine Rosenqvist, Randi Nerstad, Eva Pay, 

Sølvi Lund-Vang,  Gjertrud Skrøveth, Mona Larsen, Marit 

Bjartveit, Elisabeth Hinderaker 

 

Tommy Sjåfjell  

Elisabeth Hinderaker 

 

Saknr Sak 

39/2016 Godkjenning av saksliste 

  

Konklusjon: 

Sakslisten godkjennes.  

 

36/2016 Invitere kontrollkommisjon for orientering 

 

Konklusjon: 

Dette vil være aktuelt i starten av 2017. De resterende møtene i år er fullbooket. Nytt 

brukerråd tar tak i saken. 

Det minnes om at temakveld 7. november omhandler tvang i voksenpsykiatrien og det vil 

være fremlegg av Petter Johnsen, leder av Kontrollkommisjonen ved bl.a. Nydalen DPS, 

overlege V. Vaage-Kowalzik og bruker- /pårørenderepresentant. 

 

37/2016 Ny brukerrådsperiode 2017 – 2019 + foreslått avslutning for de som trer av 

 

Konklusjon: 

Klinikkleder har satt i gang prosessen. Avdelingsledere førerer prosessene i sine respektive 

avdelinger og lokale brukerråd, før brukerrådsrepresentanter til klinikkens brukerråd 

meldes inn.  

Nåværende brukerråd inviteres inn til klinikkledermøtet 9.november for gjennomgang av 

året og gjennomgang av status i prosessen rundt etablering av nytt brukerråd. 

Elisabeth sender ut egen mail om dette. 

   

40/2016 Orientering fra avdelingsleder Petter Bugge ved Søndre Oslo DPS  

 

Presentasjon i eget vedlegg. 

 

28/2016 Brukerrådseminaret 10/10 – 2016 status og videre plan 

Gjennomgang av status.  
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Konklusjon: 

Vi er i rute med planene. Fordeling av noen nye oppgaver. 

 

41/2016 Orienteringssaker 

 

Fra klinikken; 

 Om utfordringer ved RSA mht. byggmasse og sikkerhet. Satt i gang sikkerhetstiltak 

for å bedre forholdene. Ferdigstillelse februar 2017. 5 sengeplasser tas ned i 

byggeperioden. Dette utfordrer resten av klinikken, og Helseregion Sør-Øst,  som 

må ta over flere pasienter i perioden. 

Nybyggprosjektet er over i konseptfasen.  

 Legemiddeluavhengig behandlingstilbud  skal legges til døgnenhet ved SODPS. 

Prosjektgruppe er nedsatt. Brita skal være med i prosjektgruppen. Budsjettmessige 

utfordringer da det i utgangspunktet ikke følger med ekstra bevilgninger. Starter 

med fire senger for pasienter det er faglig forsvarlig å tilby et slikt tilbud. Mer rundt 

dette på neste brukerrådsmøte.  

 Tertialrapportering for 2.tertial til direktøren denne uken. Tall viser aktivitetsøkning 

i flere avdelinger. Klinikken vil se nærmere på hva som kan påvirke høy økning av 

aktivitet .  

Forskyvning av totale aktivitet fra døgn til poliklinikk er krevende.  

Ingen fristbrudd.  

Ventelister innenfor kravet. Det drøftes om ventetid for behandling i BUPA på 60 

dager er for lenge, selv om dette også er innenfor kravet. Nærmere gjennomgang 

viser at BUPA er gode på å gjøre de riktige prioriteringer og bruker aktivt 

ambulerende team.  

 Sak i Direktørmøte (med bydelsdirektørene) om samarbeid og samhandling, med 

utgangspunkt i en felles sak mellom bydeler og klinikken. Saken viser til et 

vellykket samarbeid om pasient. Direktørmøtet ønsker at det utarbeides en type mal 

med de viktige sjekkpunktene til bruk i andre samarbeidssaker. Dette vil klinikken 

jobbe videre med.  

  

Orientering fra PSU 

Div. orienteringer fra Utvalget. 

 

Orientering fra Forskningsutvalget 

Viser til invitasjon til seminar om brukermedvirkning i forskning. Elisabeth sender ut 

invitasjonen i etterkant av møtet.  

Christine informerer om sykehusets handlingsplan for forskning. Det er ikke lenger mulig å 

søke forskningsmidler uten å ha brukerrepresentasjon med i prosjektene det søkes midler 

for. Det arbeides med å få utarbeidet en oversikt over brukermedvirkning i forskningen 

som pågår i sykehuset.  

 

Orientering fra PPO (Forum for pasient- og pårørendeopplæring). 

Sølvi og Eva er invitert inn som nye representanter til forumet. De fordeler oppgaven seg i 

mellom. Sølvi deltok på siste møtet og på temakvelden. Melder om god evaluering fra 

tilhørerne av kvelden.   

   

Orientering fra lokale brukerråd; 

Nytt brukerråd med fem representanter etablert i Seksjon Akuttpsykiatri.  
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Delingsmodellen og fungering på felles brukerråd (psykose) Dikemark og Gaustad skal ses 

nærmere på.  

Brukerråd v/PUA er bekymret for lange ventetider. P.t. 6 måneder ventetid for pasienter 

under 30 år.  

ARA’s brukerråd er invitert med i samhandlingsprosjekt om utskrivelser til ettervern i 

bydel. Det ses på om en etterlever rutiner, retningslinjer og avtaler rundt 

utskrivelsesprosessene. Brukerrådet opplever det positivt å bli involvert i denne type 

prosjekter. 

  

42/2016 Brukermedvirkning «Min Journal» 

Klinikkens brukerråd har påpekt manglende brukermedvirkning i innføring av Min Journal 

i sykehuset og klinikken. I den forbindelse er E.Hem (leder for Stab fag og kvalitet) og 

D.Hanoa (IKT rådgiver) invitert inn for å si noe om prosessen rundt brukermedvirkning i 

innføringen av Min Journal i sykehuset og klinikken. De beskriver en rask prosess der 

klinikken kun har fått tatt del i siste steg. Det meste har blitt bestemt sentralt på sykehuset 

og i Helse Sør-Øst. Klinikkens brukerråd tar opp flere problematiske sider i denne saken; 

kompleksiteten for pasientene, kompetanse til å bruker dette, brukervennlighet for 

klinikkens pasienter – også mht. hørsel- og synsskadde. 

Ønskelig å gå gjennom prosessen, ikke minst for læring i fremtidige saker mht. forarbeid 

og prosess. 

Det anbefales å se til UNN sin prosess. Det er verd å merke seg at HOD og 

Helsedirektoratet ønsker en felles nasjonal løsning.  

 

Konklusjon: 

S.Jor og K.Haumann fra N1 i sykehuset inviteres inn til neste brukerrådsmøte for å 

informere mer og gi brukerrådet anledning til å stille spørsmål.  

 

43/2016 Eventuelt 

1. 

Mona L. orienterer om forskning rundt overspisingslidelser som den mest utbredte av 

spiseforstyrrelsene. RASP skal avholde et seminar 7/11 i regi av Nasjonalt klinisk nettverk 

for spiseforstyrrelser.  

 

Konklusjon: 

Elisabeth videresender mail med invitasjon fra Mona L. når hun får denne fra henne. 

 

2. 

Gjertrud deler ut nytt hefte om tvang fra erfaringskompetanse.no. 

Minner rådet om den gode prosessen rådet har hatt rundt planlegging av seminaret. 

Foreslår å starte tidlig med å legge planer for neste års seminar. Tema som velges ut er 

viktig. 

 

Konklusjon: 

Brukerrådet sier seg enig og vil tilstrebe dette. 

 

 

 

 

Neste møte mandag 31. oktober, kl. 11.30 – 14.30. Formøte fra kl. 10.00 for å forberede til 

klinikkens ledermøte 9/11. 


