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Referat 

 

Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 12.10.2020 

Møtetid: 9:30 – 12:30 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

 

Forfall:                       

 

Referent: 

Tonje Granmo, Sølvi Lund-Vang, Helle Borchsenius, Tove Linn 

Holte, Tommy Frantzen, Randi Nerstad, Kari Sundby, Marit 

Bjartveit (10.00 – 10.45), Elisabeth Hinderaker 

 Inger Stene 

 

Elisabeth Hinderaker 

  

Til sak: 

Til sak: 

Saknr Sak 

22/2020 Godkjenning av saksliste 

Ingen kommentarer til denne. 

23/2020 Henvendelse til klinikkens Brukerråd fra Brukerrådet i Akuttpsykiatrisk avdeling 

Saksfremstilling i sendt ut i forkant av møtet. 

Klinikkens Brukerråd stiller seg bak Brukerråd i Akuttpsykiatrisk avdeling i denne saken 

og vil be om svar fra klinikkleder i en skriftlig henvendelse. En vil fremheve at dette er en 

sak som bør prioriteres på budsjett for 2021 og en vil be om et skriftlig svar. 

Den skriftlige henvendelsen vil gå ut fra Brukerrådets leder.  

24/2020  Orienteringer; 

Fra klinikkleder: 

 Tall fra siste uke viser økende poliklinisk aktivitet, litt over det beregnede. 

 Høyt belegg generelt – tilnærmet fullt belegg i døgnenhetene.Noen 

årsaksforklaringer;  

o oppussing i en etasje på RSA. Sengekapasiteten må dermed skaleres ned. 

o langvarige innleggelser i døgnavdelingen (Lokal sikkerhetsseksjon og i 

Psykoseenhetene) i stor grad grunnet hensyn til samfunnsvern og at 

bydelene ikke har bygget opp egnede tiltak (ofte behov for boliger med 

bemanning). Sykehuset må i flere tilfeller bidra økonomisk over en periode 

for å få skrevet ut pasienter. I flere tilfeller blir pasientene boende i 

sykehuset over flere år.Det fremkommer i budsjett for 2021 at Oslo 

kommune har satt av en større sum penger til ivaretakelse av denne 

pasientgruppen. Klinikkleder er svært bekymret for om disse pengene blir 

brukt til formålet. Brukerrådet vil engasjere seg i saken. 

 Statsbudsjettet er lagt ut. Klinikken er godt i gang med sin budsjettprosess. 

 Videre arbeid med Nye OUS pågår for fullt. Bygningsutforming skal besluttes og 

prognoser for drift frem i tid skal legges. 

Brukerrådets leder er med som brukerrepresentant i en referansegruppe.   

 RSA nærmer seg en beslutningstagen i Bærum kommune. 

Det planlegges et nasjonalt sikkerhetsbygg som skal inneholde RSA, Lokal 
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sikkerhetsseksjon, PUA og et forskningssenter.  

 Stillingsutlysning for ny avdelingsleder i BUPA er i gang. 

BUPA jobber hard for å nå mål og frister.  

«Inntak ute» er i en betenkningsfase for å vurdere personvern. Dette dreier seg i 

hovesak om møtets form og hvem som skal delta i møtene. 

 Markeringen av «Verdensdagen for psykisk helse» 10.oktober er gjennomført, men 

dessverre med færre arrangemeter p.g.a. pandemien. 

 Covid-19 tiltak; 

Videokonsultasjoner og telefonkonsultasjoner er i økende bruk. Kan være krevende 

for enkelte pasienter. Fysisk oppmøte brukes fortsatt mest av flest pasienter. 

Utreder nå fremtidig bruk av uniformer for ansatte i døgnbehandling i klinikken. 

   

Nytt fra PSR (Pasientsikkerhetsrådet i klinikken) 

Digitale møter. Uvant å delta digitalt, men regner med det går seg til med mer erfaring.  

Nytt fra PPO (Forum for pasient- og pårørendeopplæring i klinikken) 

Temakvelder avlyst, og dermed også møter.  

Nytt fra FIA (Forskning- og innovasjonsavdelingen) 

Er opptatt av brukermedvirkning i forskningen og planlegger forskningsprosjekter ut i fra 

dette.  

Nytt fra Sentralt brukerutvalg 

Digitale møter. Opplever mye positiv oppmerksomhet og interesse om psykisk helse og 

avhengighet for tiden.  

Nytt fra Lokale brukerråd 

Gjensidig orienteringer fra lokale brukerråd og organisasjoner.          

25/2020 Orientering om Forløpsteam i Pakkeforløpene og ønske om brukermedvirkning 

Informasjon til Brukerrådet med bestilling om deltakelse i forløpsteamene. Presentasjon i 

eget vedlegg. 

26/2020 Orientering om avd. NOR, med vekt på PUA 

Informasjon om seksjonen. Presentasjon i eget vedlegg. 

27/2020 Tilbakemeldinger på henvendelser til klinikkens Brukerråd; 

To brukerrepresentanter til deltakelse til Workshop med fysiske tekninkker (MAP) i 

november meldes inn; Tove Linn Holte og Sølvi Lund-Vang. 

Bakgrunnsinformasjon er sendt ut i forkant av møtet. 

 

Mange tilbakemeldinger fra lokale brukerråd og organisasjoner om bruk av uniformer i 

klinikk psykisk helse og avhengighet. Dette vil tas med i en videre utredning og 

beslutningsprosess. Bakgrunnsinformasjon er sendt ut i forkant av møtet.   

28/2020 Eventuelt 

v/Tonje: oppforder rådets representanter til å komme med tilbakemeldinger og innspill til 

sak 18/2020 fra forrige møte, før hun sammenfatter en skriftlig bekymringsmelding. 

 

v/Tonje: behov for en brukerrepresentant til de siste to møtene i styringsgruppe for 

prosjektet Medisinsk avstandsoppfølging. Det sendes ut en presentasjon i eget vedlegg  

med informasjon. Det må tas en rask avgjørelse. 

 

 

 


