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Saknr Sak 

44/2016 Godkjenning av saksliste 

  

Konklusjon: 

Sakslisten godkjennes.  

 

45/2016 Brukerseminaret; oppsummering 

 

Konklusjon: 

Svært gode tilbakemeldinger. Vil ta med evalueringen til den videre planleggingen. Hvis 

seminar i 2017 foreslås det å starte tidlig på året med planleggingsprosessen. 

 

46/2016 Orientering fra FOU (Forsknings- og utviklingsavdelingen) v/avdelingsleder Egil 

Martinsen 

 

Orienterer om organiseringen av avdelingen med sine seks seksjoner. Brukerrådet er 

særskilt opptatt av brukermedvirkning i forskningen. Det utveksles innspill og informasjon 

til videre prosess med å utarbeide en fremtidig forskningsstrategi der brukermedvirkning er 

mer sentralt. Det spørres bl.a. om det bør ansettes en brukerrepresentant på systemnivå i 

FOU, som kan bidra til å skape et mer aktivt nettverk, rundt de som er medforskere, i ulike 

prosjekter.  

  

47/2016 Min Journal – informasjon  

 

Presentasjon i eget vedlegg. 

 

48/2016 Orienteringssaker 

 

Fra klinikken; 

Innsatsstyrt finansiering (ISF) i Psykisk helsevern og Rus og avhengighet, poliklinikk 

innføres fra 01.01.17. Dette innebærer nye kodingsregler for ICD-10 i klinikkens  
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poliklinikker.Riktig koding av ICD-10 er helt nødvendig for riktig inntekstberegning i ISF. 

Inntekter fra dette innføres fra 2018. 

 

Budsjett for 2017 er klart. Klinikken er i god balanse mht. inntekt og aktivitet. 

Tilbakemelding fra sykehuset er at vår klinikk bærer måltallene for hele Helse Sør-Øst. 

Viser at ansatte gjør gode prioriteringer. 

 

Klinikkleder problematiserer at sykehuset og vår klinikk ikke har gode 

brukerundersøkelser å vise til. Klinikken har derfor ikke informasjon på om vi gir riktig 

prioritert hjelp til de som trenger det mest, og om hjelpen når ut til riktige målgrupper.  

Vi har tall på  Raskere tilbake – tiltakene som viser økt aktivitet, og at det dekker et stort 

behov for denne type hjelpetilbud. Mer enn 80% kommer ut i noen form for arbeid eller 

aktivitet etter gjennomsnittlig 15 konsultasjoner. Det viser dessverre også at at det går i 

gjennomsnitt to år før brukere av tilbudet ber om hjelpen. Dette er viktige tall som viser at 

det må jobbes med den problemstillingen.  

Tidlig intervensjon er god samfunnsøkonomi. Midler til Raskere tilbake – poliklinikkene er 

øremerkede midler fra Helse Sør-Øst. 

 

Kort orientering om første oppstartsmøte i Prosjekt Medikamentfri behandling 

v/Brita Bølgen; 

Fast orienteringspunkt på Brukerrådsmøtene fremover. 

 

Forskningsutvalget – Handlingsplan – Orientering V/Christine Rosenqvist; 

Godt samarbeid med Ann Færden og Edvard Hauff vedr. Handlingsplanens pkt.2 a):  

Involvere brukere i planlegging og gjennomføring av forskning 

Hovedtiltak og resultatsindkatorer:  

«Ansvarlig for utvalgets aktivitet: utvalget selv v/leder rapporterer til forskningsleder.  

Ansvarlig for opprettelsen:  

klinikkleder etter innstilling fra klinikkens forskningsutvalg. 

Budsjett som skal belastes:  

prosjektmidler, og i spesielle tilfeller klinikkens frie forskningsmidler». 

      

49/2016 Sak fra Forum for Pasient og Pårørendeopplæring v/Sølvi 

Forum for Pasient- og pårørende opplæring i klinikken ønsker innspill fra Brukerrådet om 

det kan være aktuelt å invitere brukerorganisasjonene med på klinikkens Temakvelder, 

samt ønske om innspill fra Brukerrådet på aktuelle emner til temakveld vår 2017.  

  

Konklusjon: 

Brukerrådet foreslår at brukerorganisasjoner som er relevante i fht. tema på Temakvelden 

kan inviteres til å være tilstede for samtale og å kunne ha med relevant informasjon. 

Forslag til temaer ble drøftet. Sølvi gir dette videre til Eva som deltar på neste møte i PPO. 

 

 

 

 

Neste møte mandag 5. desember, kl. 11.30 – 14.30. Formøte fra kl. 11.00. 

  


