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Referat 
 

Møtetema:  

 

Klinikkens brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 30.05.2016 

Møtetid: 12:00 – 15:00 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

 

 

Forfall:                       

Referent: 

Brita Bølgen, Christine Rosenqvist, Randi Nerstad, Tommy 

Lunde Sjåfjell, Eva Pay, Sølvi Lund-Vang,  Gjertrud Skrøveth, 

Mona Larsen, Marit Bjartveit, Elisabeth Hinderaker 

 

 

Elisabeth Hinderaker 

 

Saknr Sak 

23/2016 Godkjenning av saksliste 

  

Konklusjon: 

Sakslisten godkjennes.  

 

24/2016 Orientering fra Nydalen DPS v/avdelingsleder Erlend Hangaard 

Se vedlegg. 

Link til NDPS sin nettside; 

Nydalen DPS 

 

25/2016 Orientering om brukermedvirkning innen forskning og utvikling v/Lill-Ann 

Welhaven Holm 

Kort presentasjon av sin historie som pårørende og brukerrepresentant. 

Utgangspunkt for problemstillingen; «medforskning hva er det?» nasjonalt og 

internasjonalt. Trekker frem Kings College i London som foregangsinstitusjon for 

medforskning. 

Forum for brukernær forskning. 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. 

 

Prosess frem til forskningsprosjektet «Mind the Gap»,  om prosjektet og videre planer. 

 

Medforskerstipendiat fra 1/1-2017. 

Søkt midler på ny 26/5. 

 

Forum for brukermedvirkning i forskning etablert på RASP. 

 

26/2016 Møtedatoer for høstens brukerrådsmøter og datoer for orienteringer fra 

avdelingsledere 

22. august 

19. september 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/dps-nydalen_/Sider/enhet.aspx
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31. oktober 

5.desember. 

 

Nytt klokkeslett: 11.30 – 14.30. Formøte fra kl. 11.00. 

 

Elisabeth inviterer inn avdelingsledere til møtene og gir beskjed. Det gjenstår tre. 

 

27/2016 Orienteringssaker 

 

Fra klinikken; 

Redegjør for den økonomiske situasjonen på OUS 2016 og påfølgende krav om innsparing. 

Klionikken har krav om å spare 10 mill. Forslag til sparetiltak er under utarbeidelse; 

Krav om at det ikke skal gå ut over pasientaktiviteter.  

Tillitsvalgtorg. i klinikken har meldt inn klage på at klinikk psykist helse og avhengighet 

skal spare og viser bl.a. til Den gyldne regel.  

Dokument på utarbeidet forslag til sparetiltak fra klinikken legges ved referatet. Saken skal 

opp i styremøte i OUS. 

Det foreslås mellom annet sparing innenfor; 

Stillingsannonsering, gebyr til apotekene, gevinstrealisering ved en mer personlig sms-

tjeneste for å øke oppmøte til polikliniske avtaler, ansettelser og deltakelse på kurs og 

konferanser. 

 

Handlingsplanen for 2016 ligger på internettsiden til OUS; 

Handlingsplan PHA 2016 

 

FRONT-team tas inn i rammen for budsjett 2017. Klinikken er gitt oppdrag om å utvikle 

tilsvarende modell for ungdom. 

 

Orientering fra PSU-møte v/klinikkleder. 

Deltakere på siste PSU-møte var ikke tilstede under orienteringer. 

Det etterlyses halvårsoversikter for møtet. Dette finnes ikke. Tilbakemelding er at PSU 

holdes siste onsdag måneden til fast klokkelsett. 

 

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

Behov for ny brukerrepresentant til forumet – tas opp som sak på neste brukerrådsmøte. 

    

Orientering fra lokale brukerråd; 

Ulik praktisering av lokale brukerråd og hvor mye og godt brukerrepresentanter og brukere 

blir involvert i de respektive seksjoner og avdelinger.    

 

28/2016 Brukerrådseminaret 10.10.2016 status og videre planlegging 

 

Konklusjon: 

Planleggingsmøte 23.6, kl. 11.30 – 14.30. Møterom på Søsterhjemmet bestilles v/Elisabeth.  

Elisabeth sender ut svar vi har fått fra to av de inviterte foredragsholderne. Bestilling må 

spisses. Flere har takket ja. Vi mangler noen. Brita sender formelle henvendelser på vegne 

av brukerrådet i klinikken og etablerer dialog. Hun holder rådet oppdatert fortløpende. 

Andre som har innspill og forslag må sende det i mail til Brita.  

 

29/2016 Eventuelt 

http://ehandboken.oslo-universitetssykehus.no/Modules/module_136/handbook_view.aspx?documentId=97817
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1. 

Christine rapporterer om at forholdene er lagt godt til rette for brukermedvirkning i 

Forskningsutvalget. Hun foreslår at det gis et kort orientering fra utvalget under 

orienteringspunktet på sakslisten. 

  

Konklusjon: 

Orientering fra Forskningsutvalget tas inn som fast punkt under orientering på sakslisten.  

 

2. 

Diskusjon om punkter som er viktig å fokusere på når avdelingsledere kommer for å 

orientere. 

 

Konklusjon: 

Elisabeth legger ved noen punkter rådet ønsker å vektlegge i orienteringen; 

brukermedvirkning på individnivå og systemnivå 

samhandling internt og eksternt 

hvordan håndteres avviksmeldinger. 

Ønsker at avdelingsleder legger opp til en kortere presentasjon med tid til spørsmål og 

diskusjon. 

 

 

 

 

Neste møte mandag 22. august, kl. 11.30 – 14.30. Formøte fra kl. 11.00. 


