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Referat 
 

Møtetema:  

 

Klinikkens brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 22.08.2016 

Møtetid: 11:30 – 14:30 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

 

 

Forfall:                       

Referent: 

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

Sølvi Lund-Vang,  Gjertrud Skrøveth, Marit Bjartveit, Elisabeth 

Hinderaker 

 

 

Elisabeth Hinderaker 

 

Saknr Sak 

30/2016 Godkjenning av saksliste 

  

Konklusjon: 

Sakslisten godkjennes.  

 

31/2016 Medikamentfri behandling 

Politisk pålegg om å ha et medikamentfritt behandlingstilbud i hvert helseforetak. Tilbudet 

skal primært rettes mot behandling av psykose.  

Forøverig står Samvalg sentralt innenfor behandlingstilbudene og pasienter blir i dag tatt 

med i vurderinger om medikamenter/ikke medikamenter skal anvendes i 

behandlingsforløpene. 

 

Konklusjon: 

Et møte finner sted denne uken der videre gang skal besluttes. Klinikkleder holder 

brukerrådet orientert. 

   

32/2016 Orientering fra Avdeling døgnbehandling voksne v/avd.led. Thor Børre Sangesland  

 

Avlyst. Settes opp senere. 

 

33/2016 Brev fra brukerrådet i PUA 

Brevet inneholder en bekymringsmelding og saken er løftet til Helse Sør-Øst. Brukerrådet i 

PUA er opptatt av at PUA får opprettholdt det regionale ansvaret de har.  

 

Konklusjon: 

Klinikkens brukerråd ønsker å gi sin tilslutning til saken. Brita Bølgen skriver et brev i 

samråd med Randi Nerstad og sender Helse Sør-Øst. 

 

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

Gjennomgang av status. 
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Kommunikasjonsrådgiver i klinikken deltok under dette punktet for å gi råd og hjelp til 

program og annonsering osv. 

 

Konklusjon: 

Brita Bølgen følger opp forelesere/bidragsytere for bilder, tittel og tekster. Kommuniserer 

dette til Elisabeth Hinderaker.  

Distribusjon via kommunikasjonsrådgiver, samt alle rådets medlemmer vil være aktive her. 

Beslutning om enkel servering den dagen, der tidspunkt på dagen er tatt hensyn til. 

Elisabeth Hinderaker ordner dette videre. 

Utarbeide et evalueringsskjema for dagen. Elisabeth Hinderaker bringer inn forslag. 

Generelt tilstebe å lage en rutine for fremtidige arrangementer. 

 

34/2016 Orienteringssaker 

 

Fra klinikken; 

- Faggruppe Alderspsykiatri i Oslo sykehusområde – status. 

- Alderspsykiatrisk poliklinikk flytter 01.01.2017 – uavhengig av 

faggruppeprosessen. 

  

Orientering fra PSU 

PSU ble evaluert i juni i år. Mye fungerer godt i dette utvalget. Saker tas opp. 

Pasientsikkerhet og ansattsikkerhet ser ut til å bli godt ivaretatt. 

Det ble likevel trukket frem at det har vært få klager til Fylkesmannen. Det antas at dette 

tallet er for lavt – at for få klager. Dette vil det ses nærmere på. 

  

Orientering fra Forskningsutvalget 

Christine orienterte om OUS sin forskningsplan og hvordan brukermedvirkning er vektlagt. 

På neste møte i utvalget skal brukermedvirkning i forskningen tas opp. Christine vil ta 

dette opp videre her i brukerrådet.  

  

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

 Ikke vært møte etter sommeren. Se sak 35/2016 

   

Orientering fra lokale brukerråd; 

Kort orientering fra lokale brukerråd. 

 

35/2016 Ny representant til PPO i klinikken 

Brita har gått ut av forumet grunnet total mengde arbeidsoppgaver. 

 

Konklusjon: 

Sølvi Lund Vang går inn som nytt medlem fra klinikkens brukerråd. Vararepresentant er 

Eva Pay. 

Elisabeth Hinderaker videreformidler dette til forumet (PPO) og leder for forumet sørger 

for å invitere Sølvi til neste møte. 

 

36/2016 Invitere kontrollkommisjonens leder + brukerrepresentant for orientering 

Settes opp på neste brukerrådsmøte. 

 

37/2016 Ny brukerrådsperiode 2017 – 2019, samt markering for avslutning 

Elisabeth Hinderaker blir bedt om å gi en gjennomgang av retningslinjene om mandat og 
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prosess.  

Rådets medlemmer gjør opp status for personlige tanker om egne situasjoner. 

Refleksjon om hva rollen innebærer og hva klinikken evt. kan bidra med av 

undervisning/støtte. Vil det være mulig å få frem en felles strategi for hvordan en driver 

brukermedvirkning – erfaringsutveksling – smarte måter å jobbe på? Rådets medlemmer 

har ulik erfaring på hvordan de blir involvert i de avdelingene de sitter i lokale brukerråd. 

Noen blir invitert med på mer enn noen av de andre. Det er et bredt ønske om å bli invitert 

med på internseminarer/internundervisninger osv. i respektive avdelinger. 

 

Konklusjon: 

 Vi fikk ikke avsluttet saken så det foreslås å sette den opp på neste møte. 

Det ønskes at klinikkleder kontakter lokale brukerråd via sine avdelingsledere for å få høre 

hvordan brukerrådene fungerer og om det skal gjennomføres noen skifter mellom lokale 

brukerråd og klinikkens brukerråd i hht. retningslinjen. 

  

38/2016 Eventuelt 

1. 

Christine orienterte om en henvendelse fra Morten Sandbu vedrørende et konkret 

forskningsprosjekt der brukermedvirkning bør være aktuelt og nyttig. Notat om prosjektet 

er kjent for brukerrådet.  

 

Konklusjon: 

Brita skriver et brev til adressat for prosjektet, der det gis støtte fra klinikkens brukerråd. 

Brevet kan forskningsprosjektet legge ved sin søknad. 

  

 

 

 

Neste møte mandag 19. september, kl. 11.30 – 14.30. Formøte fra kl. 11.00. 


