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Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 31.08.2020 

Møtetid: 9:30 – 12:30 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

 

Forfall:                       

 

Referent: 

Tonje Granmo, Sølvi Lund-Vang, Helle Borchsenius, Inger Stene, 

Randi Nerstad, Kari Sundby, Marit Bjartveit, Elisabeth 

Hinderaker 

 Tove Linn Holte, Tommy Frantzen  

 

Elisabeth Hinderaker 

  

 

Saknr Sak 

16/2020 Godkjenning av saksliste 

Ingen kommentarer til denne. 

 

17/2020 Ta felles bilde 

Felles bilde ble tatt ute og i hht. gjeldne smittevernregler. Bilder og oppdatert tekst er 

deretter lagt ut på OUS’ nettside. 

 

18/2020 Kronikk i Aftenposten fra 21.august av Jørgen Flor 

Brukerrådets nestleder innledet til en drøfting av problemstillinger fra kronikken. 

Møtets deltakere ønsker etter drøftingen å ta opp til diskusjon i egne organisasjoner – om 

en finner sammenfallende erfaringer fra sine medlemmer med spesielt fokus på om det er 

grunn til bekymring for om pakkeforløpene sikrer tilstrekkelig kvalitet i behandlingen. 

Viser det seg at det er grunn til bekymring vil det være aktuelt for Brukerrådet via 

Brukerrådets leder å rette en skriftlig bekymringsmelding til klinikkledelsen. 

    

19/2020 Orienteringer; 

 Om klinikkens kriseberedskapsoppdrag i OUS til hendelser som f.eks. Grottefesten 

i Oslo siste helg. Klinikkens oppdrag er å ivareta pårørende ved større kriser. 

 Ingen økning i innlagte smittetilfeller i OUS og p.t. ingen smittede pasienter i 

klinikken. 

 Opplever generelt lavt sykefravær trolig grunnet den gode etterlevelse av 

smittevernreglene generelt i samfunnet. 

 Vaksine kommer trolig etter nyttår. 

 Åpning av behandlingstilbudet «Det finnes hjelp» i klinikken denne uken. Oppdrag 

er gitt til OUS fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det finnes hjelp er en digital 

lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år, som 

står i fare for eller er bekymret for om de står i fare for å begå overgrep mot barn 

eller har seksuell interesse for barn. Dette skal være et forebyggingstiltak. 

 Avdeling for Barn- og ungdomspsykiatri skifter leder. I påvente av ansettelse er 

seksjonsleder i Barneseksjonen konstituert avdelingsleder. 
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 Stab Fag og kvalitet skifter leder. I påvente av ansettelse av ny fagstabsleder er 

prosjektleder pakkeforløp konstituert fagstabsleder. 

Drift;  

 Det meldes at ansatte er slitne av økt mengde renhold innført etter utbruddet av 

pandemien.  

 Behandlingsaktivitet er tatt opp igjen og er nå på nivå med januarmåned i år. Det 

jobbes hele tiden med å følge opp om klinikken behandler riktige pasienter og 

pasientgrupper. 

 Opplever noe reduksjon i bruk av døgnplasser, men økning på 

psykosedøgnplassene og sikkerhetsdøgnplasser. Årsaker vil undersøkes nærmere, 

men en hypotese er at det i denne perioden har vært vanskelig å få skrevet pasienter 

ut til videre oppfølging. 

 Arrangementer som Fagseminar og Åpen publikumsforelesning på Verdensdagen 

for psykisk helse 10.10, samt Temakvelder er avlyst denne høsten.  

 Gaustaddagen gjennomføres. 

 OUS Forbedringsprogram går sin gang. Flere av Brukerrådets medlemmer deltar i 

de ulike arbeidsgruppene.   

 

Nytt fra PSR (Pasientsikkerhetsrådet i klinikken) 

Ikke innkalt til siste møte – Hinderaker sørger for at Brukerådets representant inn i PSR får 

innkalling. 

 

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

Temakvelder avlyst, også møter. 

 

Nytt fra FIA (Forskning- og innovasjonsavdelingen) 

Intet å melde. 

 

Nytt fra Sentralt brukerutvalg 

Har ikke vært møte siden forrige orientering. 

 

Nytt fra Lokale brukerråd 

Gjensidig orienteringer fra lokale brukerråd og organisasjoner.  

      

20/2020 Invitasjoner inn til Klinikkens Brukerrådsmøte fremover  

Hinderaker sørger for invitasjoner ut til; 

Prosjektleder pakkeforløp om forløpsteam og brukermedvirkning 

Avdelingsleder Nasjonale og regionale funksjoner, om PUA 

Konstituert avdelingsleder BUPA 

Avdelingsleder Forsknings- og innovasjon (FIA), om brukermedvirkning i forskning 

 

21/2020 Eventuelt 

Ønske om Brukerrådets innspill til evaluering av beredskapshendelse COVID-19 i 

Klinikk psykisk helse og avhengighet  

Kort gjennomgang av saken. Hinderaker sender ut spørreark med frist til innlevering 

fredag 4.september. 

 

 

 

 


