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Referat 
 

Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 30.08.2017 

Møtetid: 09:30 – 12:30 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

Forfall:                       

 

Referent: 

Brita Bølgen, Marit Bjartveit(deltok en kort del av møtet), 

Elisabeth Hinderaker  

Randi Nerstad, Sølvi Lund-Vang,  Gjertrud Hals Skrøvseth, Jill 

Johanne Johansen, Eva Pay, Mona Larsen 

Elisabeth Hinderaker 

 

Saknr Sak 

33/2017 Godkjenning av saksliste 

På grunn endring av av tidspunk med kort frist var det stort forfall denne dagen. Møtet ble 

gjennomført som et arbeidsmøte for aktuelle saker, der kun saker med tidsfrister ble 

sluttført. 

     

34/2017 Nye møtetider høstsemesteret 2017  
På bakgrunn av klinikkleders ønske om endring av møtetider på to av høstens 

brukerrådsmøter, grunnet kollisjon med andre nødvendige møter i samme tidsrom foreslås 

nye tidspunkter. 

 

Konklusjon; 

Oppsatt møtetid 27.9 går som normalt 

Nye møtetider videre blir 18.10 og 22.11.  

Brukerrådet vurderer en avsluttende samling for semesteret oppunder jul. 

   

35/2017 Representant til Sentralt Brukerutvalg i OUS 

 

Konklusjon; 

Brita R. Bølgen meldes inn som representant til Sentralt Brukerutvalg på vegne av Klinikk 

psykisk helse. Gjertrud Hals Skrøvseth er hennes vara. 

 

36/2017 Oppfølging av sak; orientering om videre oppfølging v/Brita; 

Brita gir en oppdatert orientering på neste Brukerrådsmøte. 

 

37/2017 Høringsrunden på pakkeforløpene 

Brita foreslår at brukerrådet vurderer å sende inn innspill til høringsrunden, evt. gjennom 

egne organisasjoner.  

For ytterligere informasjon se link; 

https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horing 

 

38/2017 Brukerrådsseminaret 2017; 

https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horing
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Programutkast gjenomgås og drøftes. Det mangler fortsatt en del i fht. fullført program. 

Utkast med div. kommentarer sendes i egen mail. 

 

39/2017 Orienteringssaker 

Grunnet frafall gis kun enkelte korte orienteringer der det er nødvendig; 

Fra klinikken v/Marit: 

Invitasjon til dag- og kveldsseminar om psykosomatiske lidelser 9.oktober. Invitasjon til 

den åpne delen av programmet på ettermiddag/kveld vil bli sendt ut når programmet er 

endelig klart. 

Høstsemesteret i klinikken vil ha mye fokus på budsjett og økonomi grunnet underskudd i 

2017 og trangt budsjett for 2018. 

        

/2017 Evt. 

 

 

 

 

Neste møte onsdag 27. september, kl. 09.30 – 12.30. Formøte fra kl. 09.00. 

 


