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Referat 
 

Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 20.03.2017 

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, Marit Bjartveit 

(deltok første timen), Elisabeth Hinderaker  

Eva Pay, Jill Johanne Johansen  

Elisabeth Hinderaker 

 

Saknr Sak 

12/2017 Godkjenning av saksliste 

  

Konklusjon: 

Sakslisten godkjennes.  

   

13/2017 Orienteringssak fra klinikkleder 

Orientering om status for byggeplan for nytt RSA-bygg hvorvidt det er mest 

hensiktsmessig å inkludere PUA og Lokal sikkerhet i samlet byggetrinn fremfor å bygge 

RSA først. Mange faktorer spiller inn og det peker seg ut store fordeler ved å bygge 

samtidig. Klinikkleder ønsker en uttalelse fra klinikkens Brukerråd om saken og at 

representant fra klinikkens Brukerråd deltar sammen med klinikkleder i møte med Sentralt 

Brukerutvalg og direktøren i OUS 25.april. 

Klinikkens Brukerråd v/Brita Rønbeck Bølgen skriver en uttalelse med innstilling på vegne 

av rådet, samt at representant fra Brukerrådet, Randi Nerstad, deltar på fastsatt møte. 

   

14/2017 Orientering om prosessen «Nytt Bygg RSA» v/Seksjonsleder Bjarne Dahl 

Klinikkens Brukerråd får en gjennomgang av status i byggeprosjektet med 

bakgrunnshistorikk. Prosjektet er nå i Konseptfasen ledet av Sykehusbygg. Innstilling fra 

Konseptfasen skal styrebehandles i OUS 24.mai og i Helse Sør-Øst 15.juni. 

 

15/2017 Årsrapport 2016 

Brita R. Bølgen skriver utkast til Årsrapport 2016 og sender ut for kommentarer, 

korrigeringer, innspill før den sendes til rett adressat. 

 

16/2017 Brukerrådseminaret 2017 

Dato for Seminaret er satt til 20.november. Dette er nå booket inn på Litteraturhuset. 

Pakkeforløp blir overordnet tema. Det må nå jobbes videre med spissing av temaet, hvem 

som skal inviteres inn med fremlegg o.s.v. Brita R. Bølgen tar kontakt med aktuelle som 

ble drøftet i dagens møte og holder resten av rådet orientert. Diskusjon går på mail til neste 

møte.  
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17/2017 Brita R. Bølgen redegjør for sak i media om kontrollkommisjonmedlem som varsler om 

feil i håndtering av tvang på Gaustad. Brukerrådet synes det er et dårlig tegn at dette tas i 

media og stiller spørsmål om hva Brukerrådet kan gjøre i sakens anledning.  

 

Konklusjon: 

Kontakte aktuelt medlem i Kontrollkommisjonen til et møte for å få en orientering om 

situasjonen. 

 

18/2017 Repr. Fra klinikkens Brukerråd til Forum for pasient- og pårørendeopplæring; 

Sølvi Lund-Vang fortsetter med Eva Pay som vara.  

 

19/2017 Orienteringssaker 

Div. invitasjoner til Brukerrådet; 

Ingen nye invitasjoner p.t.  

 

Legemiddelfritt behandlingstilbud;  

Planlagt åpnet 1.september. 4 plasser i en enhet med 10 døgnplasser i Søndre Oslo DPS. 

Det er igangsatt prosess ifht. ansettelser av personale. 

Brita R. Bølgen deltar i et interregionalt nettverk om Legemiddelfrie behandlingstilbud i 

Helse Sør-Øst. 

 

PSU;  

Ingen deltakelse i siste møtet. 

 

PPO;  

Det er satt opp 6 temakvelder i vårsemesteret og 4 til høsten. Foreslått endring av lokale og 

endring av tidspunkt for annonse i avis. Det er også planlagt mer offensiv annonsering på 

nettet og i den forbindelse involvere brukerrådsrepresentanter og deres respektive 

organisasjoner i større grad. 

  

Forskningsutvalget;  

Brita R. Bølgen orienterer om prosess rundt utvelgelse av søknader om forskningsmidler. 

Mange gode søknader og brukermedvirkning er ivaretatt. 

 

Gjensidige orienteringer fra de ulike lokal brukerrådene. 

      

20/2017 Evt.: 

Påminnelse om aktuelle datoer fremover mht. ny tid for brukerrådsmøtene og ledersamling 

i klinikken. 

Gjertrud Hals Skrøvseth legger frem innspill til handlingsplanen som Brukerrådets 

medlemmer har sluttet seg til. Dokumentet sender hun ut til Brukerrådet i egen mail. Brita 

R. Bølgen vil bringe dette videre til klinikkledelsen.  

 

 

 

 

Neste møte onsdag 3. mai, kl. 09.30 – 12.30. Formøte fra kl. 09.00. 

  

Siste møtet før sommeren er onsdag 14.juni, kl. 9.00 – 12.30 (første halvtimen er formøte). 

 


