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Referat 

 

Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 03.02.2020 

Møtetid: 09:30 – 12:30 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

 

Forfall:                       

 

Referent: 

Helle Borchsenius, Randi Nerstad, Sølvi Lund-Vang, Siv 

Løvland, Tove Linn Holte, Tonje Granmo, Tommy Frantzen, 

Inger Stene, Marit Bjartveit (10.45-12.30), Elisabeth Hinderaker 

 

 

Elisabeth Hinderaker 

  

 

Saknr Sak 

1/2020 Godkjenning av saksliste 

Ingen kommentarer til denne. 

2/2020 Konstituering, mandatet, fordele oppgaver og roller, praktisk informasjon, møterekke 

vår 2020 

Beslutninger i eget vedlegg som også legges ut på OUS sine intranett- og internettsider. 

 

3/2020 Struktur og innhold i møtene 

Drøftes mer inngående på neste møte. 

 

4/2020 Forespørsler til klinikkens Brukerråd 

Forespørsel om deltakelse i arbeidsgrupper i forbedringsprosjektet i OUS. Presentasjon og 

innmeldte brukerrepresentanter i eget vedlegg. 

 

Forespørsel om deltakelse på befaring til nytt psykiatribygg i Sykehuset Vestfold, Tønsberg. 

 

5/2020 Orienteringssaker; 

Fra klinikken v/Marit: 

1. Stor etterspørsel etter klinikkens tjenester og samtidig spørsmål til hvordan klinikken 

disponerer sine ressurser. Brukerrådet er viktige deltakere og aktørerer og 

etterspørres i diskusjonene ofte gjenom deltakelse i råd, utvalg, arbeidsgrupper mm.  

 Økende pågang av henvisninger til Klinikk psykisk helse og avhengighet. Dette er 

utfordrende uten tilførte ressurser.  

 Fristbrudd i BUPA i 2019 er nå i null (fra desember 2019). Også en økning i 

henvisninger til barn og unge under 18 år (BUPA). 

 Sentrale sørsmål til den store økninger er; 

om befolkningen blir sykere? 

svikter andre behandlingsnivåer? 

Dette jobbes det med å analysere. (Viktige faktor er StorOslo vs. distriktkommuner, 

samt betydningen av tidlig intervensjon. Å gjenta tilbud til behandling er viktig og 

ofte avgjørende for motivasjon).  
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Klinikkleder ønsker en videre diskusjon om ovenfornevnte tema sammen med 

brukerrådet med følgende problemstilling; 

hvordan tjenestene i vår klinikk bør disponeres og om klinikken bør rigges 

annerledes? 

Ønske om at brukerrådet kan sette seg inn i og uttale seg om tilnærming til 

behandling innen psykisk helse og rus (særskilte utfordringer) vs. behandling innen 

somatikk. Dialog med beslutningsinstanser, hvis det er der en må etablere kontakt. 

2. Kort gjennomgang av Forbedringsprogrammet i OUS og i alle klinikker. Står også 

som eget punkt i dagens møte med presentasjon og behov for brukerrepresentasjon 

(se eget vedlegg). 

3. Presentasjon av klinikkens organisasjonsstruktur (sendes ut som eget vedlegg). 

Brukerrådet melder inn behov for forklaringer på bruk av forkortelser og fagspråk og 

enkelte faglige formuleringer/uttrykk. 

Ønsker og trenger mer kjennskap til klinikken; inviterer relevante personer inn i 

møtene fremover. 

4. Viktige punkter fra statsrådens sykehustale innenfor psykisk helse og avhengighet; 

 Psyksisk helse og rus skal prioriteres samtidig krav om høyere aktivitet enn 

somatikken.  

 Måle kravet om minst 50% av epikriser skal være sendt ut senest 24.timer 

etter utskrivelse. 

 Måles på hvordan midler blir brukt (den økonomiske rammen).  

 Kostnader i forbindelse med gammel byggmasse. Får konsekvenser for 

sikkerhet og bemanning.  

Oppdragsdokumentet gjennomgås på neste møte. 

 

Fra ulike invitasjoner/oppdrag/prosjektgrupper siden sist:  
Brukerrepresentant(er) er ønsket med på befaring i nytt psykiatribygg, Sykehuset Vestfold 

14.2. 

Deltakelse i arbeidsgrupper i Forbedringsprosjektet. 

 

KPSR (Klinikkens Pasientsikkerhetsråd): 

Månedlige møter.  Deltakelse fra representant i Brukerrådet. 

 

PPO (Pasient og pårørendeopplæring): 

Månedlige møter. Deltakelse fra representant i Brukerrådet. Temakvelder arrangeres nå på 

Litteraturhuset i Oslo. Flott oppstart i januar med fullt hus og lang kø. 

  

Forskningsutvalget: 

Velges representant inn fra Brukerrådet i dag.  

 

Fra lokale brukerråd: 

 

/2020 Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 


