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Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 14.05.2018 

Møtetid: 09:30 – 12:30 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

Forfall:                       

 

Referent: 

Brita Bølgen, Randi Nerstad, Sølvi Lund-Vang, Mona Larsen, 

Gjertrud Hals Skrøvseth, Siv Løvland, Marit Bjartveit, Elisabeth 

Hinderaker  

Jill Johanne Johansen       

 

Elisabeth Hinderaker 

 

 

Saknr Sak 

20/2018 Godkjenning av saksliste 

Ingen kommentarer.     

 

21/2018 Brukerrådsseminaret 2018 

Mandag 8.oktober, kl. 12 – 16. 

Diskusjon om struktur og innhold for seminaret. Oppgaver og ansvar fordeles med fastsatte 

frister. Brita sender ut teksten vi skal bruke til invitasjonsbrev. Dette sendes ut til 

respektive forelesere/deltakere.   

Utarbeidet program følger med som eget vedlegg til referatet. 

 

22/2018 Brukermedvirkning i Avdeling Akuttpsykiatri 

Brita forteller om Avdeling akuttpsykiatri sin nyutviklede modell for brukermedvirkning i 

sin avdeling. Hensikten er å få til god brukerrepresentasjon og brukermedvirkning i sin 

avdeling tilpasset pasientgruppen. 

Modellen bygger på SURE-modellen (Service User Research Enterprise), utarbeidet ved 

King’s College. De vil foreta noen lokale tilpasninger. Brita følger denne saken og vil 

holde klinikkens Brukerråd oppdatert.  

     

23/2018 Brukermedvirkning i Avdeling døgnbehandling voksne 

Denne avdelingen har også hatt utfordringer mht. å etablere Brukerråd. Klinikkens 

Brukerråd ønsker å diskutere mulige løsninger med avdelingen og vil gjerne bidra til å få 

etablert en modell som kan ivareta tilstrekkelig brukermedvirkning. 

Brukerrådet inviterer avdelingsleder til neste møte (Elisabeth). 

     

24/2018 Orienteringssaker 

Fra klinikken v/Marit: 

 Gjennomgang av saker fra klinikkens ledersamling 3.mai. Flere i Brukerrådet 

deltok denne dagen. 

 Helse- og omsorgsdepartementet skal foreta en nasjonal brukerundersøkelse innen 
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psykisk helsevern barn og unge (totalt 400 i hele landet skal plukkes ut – i en 

punktundersøkelse høsten 2018). Det foretas nå en gjennomgang i OUS for å sikre 

det juridiske. 

 Det arbeides med en tiltaksplan i klinikken for å få ned langevarige innleggelser, 

der dette ikke vurderes nødvendig. Dette angår primært avdeling for 

døgnbehandling voksne og psykisk helsevern barn og unge. 

 Klinikken holder budsjettrammen p.t. For å få dette til rettes størst oppmerksomhet 

til reduksjon av innleie av ekstra personell og bruk av vikarer, samt å øke aktivitet 

der dette er mulig. 

 Orientering om planprosessen rundt nytt sykehusbygg Aker/Gaustad.  

 

PSR (Pasientsikkerhetsrådet): 

Månedlige møter med grundige gjennomganger av saker. Brukerrådets representant inn i 

møtet har bedt om å få dokumenter levert før møtet, slik at hun gis mulighet for 

forberedelse til møtet. Dette er nå ivaretatt med ny rutine. 

 

PPO: 

Orientering om månedlig møte i forumet og gjennomføringer av temakveld. 

 

Forskningsutvalget: 

Brukerrådet har gitt tilbakemelding på at de ikke har kapasitet til å delta i deres møter p.t. 

Hver og en vil likevel vurdere nok en gang om en/noen har kapasitet til dette. 

 

Fra lokale brukerråd: 

Ingen spesifike tilbakemeldinger. 

 

/2018 Evt. 
 

 

 

Neste Brukerrådsmøte er mandag 18.juni, kl. 09.30 – 12.30. Formøte fra kl. 09.00. 

  

 


