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Referat 
 
Møtetema:  

 
Klinikkens Brukerrådsmøte 

  
Dato møte: 20.02.2017 
Møtetid: 11:30 – 14:30 
Sted: Møterom 367 
Tilstede: 
 
 
Forfall:                       
Referent: 

Brita Bølgen, Randi Nerstad, Sølvi Lund-Vang,  Gjertrud Hals 
Skrøvseth, Mona Larsen, Frode Ankill Kâmpe, Jill Johanne 
Johansen, Marit Bjartveit, Elisabeth Hinderaker  
Eva Pay  
Elisabeth Hinderaker 

 
Saknr Sak 
6/2017 Godkjenning av saksliste 

  
Konklusjon: 
Sakslisten godkjennes.  
   

7/2017 Nytt Brukerråd i Klinikk psykisk helse og avhengighet; fordeling av ulike oppgaver 
 
Konklusjon: 
Brita; leder, PSU, FOU 
Eva; nestleder, PSU, PPO (evt. en annen person) 
Sølvi ønsker seg ut av PPO av aktuelle årsaker. 
En representant skal inn i Sentralt Brukerutvalg. Elisabeth tar kontakt med utvalget for å 
avklare hvordan denne prosessen skal foregå, samt får møtedatoer for semesteret. 
 
Taushetserklæringer er underskerevet. 
 
Bilde ble tatt og er lagt ut på internettsiden til OUS; 
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/-
brukerrad-psykisk-helse-og-avhengighet 
 

8/2017 Brukerrådseminaret 2017 
Dato besluttes til tirsdag 10.oktober, kl. 12.00 – 17.00. Sted: Wergelandssalen på 
Litteraturhuset med matservering i en eller annen form. Viktig med riktig annonsering.  
Planlegges og tar høyde for tilbakemeldinger vi fikk i fjor. 
Temaer drøftes og mye rettes inn mot pakkeforløp i en eller annen form. Ønske om mindre 
tid på refleksjon, mer tid til diskusjon, paneldebatt e.l. Gjerne noe innsalg som 
bryter/myker det hele litt opp. Temaet vil jobbes med og spisses med tanke på de som skal 
holde innlegg. 
Fremdrift: mailutveksling med Brita + fast punkt på brukerrådsmøtene. Vurdere etter hvert 
behov for ekstra møter. 
  

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/-brukerrad-psykisk-helse-og-avhengighet
https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/-brukerrad-psykisk-helse-og-avhengighet
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9/2017 Brukerrådets innspill til klinikkens handlingsplan 
Brita og Gjertrud deltok på arbeidsseminar om ny handlingsplan for klinikken 16.2. 
 
Konklusjon: 
For å sikre tilstrekkelig fremmøte fra brukerrepresentantene i fremtidige arrangementer 
besluttes det at invitasjoner til brukerrådet tas opp som fast punkt under «Orienteringer» på 
sakslisten til brukerrådsmøtene. 
 

10/2017 Orienteringssaker 
Fra Klinikken; 
Årlig melding fra klinikken sendt ut (se eget vedlegg). Klinikken leverer godt i hht. 
oppdraget.  
Brukerrådet er invitert til klinikkens lederseminar 21.4. Tema er videre gjennomføring av 
prosessen rundt handlingsplanen. Brukerrådet har vært invitert til involvering i prosessen 
underveis. Klinikken trenger brukerrådets aktive deltakelse i dette arbeidet.  
Brukerrådet har mange aktiviteter og invitasjoner. Brita lager en skisse til et årshjul for 
klinikkens brukerråd. 
På bakgrunn av lavt fremmøte fra brukerrepresentantene i prosessen, ønsker brukerrådet å 
skrive en uttalelse med innspill til handlingsplanen. Brita sender sammendraget fra 
arbeidsseminaret (16.2) om handlingsplanen ut til brukerrepresentantene med en 
oppdragstekst og ber om innspill  innen 13.3. Brukerrådet skriver en uttalelse og sender til 
klinikkleder innen 20.3. 
Klinikken rapporterer økt aktivitet. Dette kan ha flere årsaker; endret og bedret 
registreringspraksis, samlokalisering av flere steder til ett sted og reell aktivtetsøkning  kan 
være noen forklaringer.  
Alderspsykiatrisk poliklinisk seksjon har flyttet fra Grønland til bygg 19 på Gaustad. 
Fornøyde brukere og ansatte. Brita kontakter seksjonen for en eventuell omvisning for 
brukerrådet. 
Seksjon for tidlig psykosebehandling (TPB) er planlagt flyttet fra Majorstua til bygg 21 på 
Gaustad.  TPB skal redusere fra 14 til 10 senger. HR starter prosess med innvalg av 
personale fra TPB som flytter over til nyoppstartet sengepost på SODPS i løpet av 
sommerhalvåret. 
Psykosomatisk seksjon ved Klinikk Nevrofag, Rikshospitalet i OUS er vurdert å overføres 
til Klinikk psykisk helse og avhengighet, men med fortsatt lokalisasjon på Rikshospitalet. 
 
Legemiddelfritt behandlingstilbud;  
Planlagt åpnet ved SODPS i september. Besluttet at behandlingstilbudet ikke skal 
ombefatte pasienter med psykisk lidelse og samtidig alvorlig rusavhengighet. Denne 
beslutningen er Brita skeptisk til. 
 
PSU;  
Skal være nytt møte denne uken. Brita kan ikke møte, hun forespør Eva. 
Har vært et særskilt fokus på dødsfall etter utskrivelser, for å vurdere grundig om noe 
kunne vært gjort annerledes. 
 
PPO;  
Ny modell for pasient- og pårørende opplæring (PPO) prøves nå ut i medisinsk klinikk. 
Etter planen så skal det fremmes sak for direktørens ledermøte før sommeren med forslag 
om ny PPOmodell for alle klinikker i sykehuset. Enn så lenge har vi temakveldene som 
PPOtiltak i vår klinikk i tillegg til alt det som foregår av kurs og opplæring i de ulike 
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avdelingene/seksjonen/enhetene i vår klinikk. 
 
Forskningsutvalget;  
Brita går inn som brukerrepresentant i utvalget. Er allerede involvert i gjennomgang av 
artikler for div. prisutdelinger.  
 
Gjensidige orienteringer fra de ulike lokal brukerrådene. 
      

11/2017 Evt.: 
Brita og Eva skriver årsmelding. Elisabeth sender ut året 2016’s temaer og 
punkter/overskrifter til Brita og Eva. Resten av brukerrådet får mulighet for å uttale seg før 
utsendelse. 
 
Ny dag og klokkeslett for klinikkens Brukerrådsmøter; 
f.o.m. mai så endrer vi dag og tid for brukerrådsmøtene i klinikken.  
Møtet mandag 20.mars kl. 11 – 14.30 går som normalt. 
Deretter blir det som følger: 
Onsdag 3.mai, kl. 9.00 – 12.30 (første halvtimen er formøte) 
Onsdag 14.juni, kl. 9.00 – 12.30 (første halvtimen er formøte). 
 
Mona orienterer om at SPISFO (tidl. IKS) har 30 års jubileum i år. Dette skal 
feires/markeres i november. Hun kommer nærmere tilbake til dette.  
 

 
 
 
Neste møte mandag 20. mars, kl. 11.30 – 14.30. Formøte fra kl. 11.00. 
  


