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Saknr Sak 

1/2017 Godkjenning av saksliste 

  

Konklusjon: 

Sakslisten godkjennes.  

Ingen saker til eventuelt. 

   

2/2017 Status og konstituering av nytt Brukerråd i Klinikk psykisk helse og avhengighet 

Oversikt over prosessen er utarbeidet i eget dokoument.  

 

Konklusjon: 

Det besluttes at saken tas inn i klinikkens ledermøte denne uken. De tilføyelser som kommer 

i etterkant tas inn i ledermøtet som orienteringssak. Etter dette er Brukerrådet godkjent og 

offentliggjøres. 

 

3/2017 Orientering om situasjonen på Regional seksjon for Psykiatri og 

funksjonshemning/autisne (PUA) v/avd.leder Trond Noddeland og seksjonsled. Anne-

Karin Rustad Rudi 

Det vises til tidligere korrespondanse mellom lokalt brukerråd og klinikkens brukerråd til 

klinikkledelse, sykehusledelse og Helse Sør-Øst om bekymring for situasjonen rundt 

kapasitet og ventetid ved PUA. Bekymringen deles også med seksjonen og avdelingen. 

Rustad Rudi og Noddeland beskriver lang ventetid og lange ventelister. 1 – 1 1/2 års 

ventetid på skjermingsenheten, ½ - 1 års ventetid på sengepost, ½ års ventetid på 

poliklinikk. Har også ambulant virksomhet som gjennomfører fullstendige utredninger. Har 

regional funksjon. Er i en situasjon nå som har ført til mange klager på den lange ventetiden. 

Klagene går på ventetid og ikke på selve behandlingen. HSØ har respondert på brevene fra 

brukerrådene og vil ta saken opp i Regionalt Fagråd. HSØ anbefaler også at en ser på saken 

i OUS’ egne budsjettprosess i fht. mulige ekstrabevilgninger på budsjettet. 

Stor bekymring i seksjonen, avdelingen og klinikken over at pasienter ikke får det de har rett 

på til rett tid. En har også bedt juridisk seksjon vurdere rutinene for rettighetsvurdering på 

regionalt nivå. 

Det vurders fra klinikkens side at HSØ bevilger for lite penger til de regionale tjenestene (er 

underfinansiert). Dette er formidlet til HSØ med forslag om å få midler til å øke med to 
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plasser. Dette vil hjelpe noe, men vil ikke være tilstrekkelig. PUA har lokaler og 

kompetansen, men ikke tilstrekkelig med ressurser til å øke kapasiteten. Klinikken blir 

dermed utfordret på fordeling av knappe ressurser. Det må være en god balanse mellom 

ivaretakelse av lokale og regionale funksjoner. Det ene kan ikke forfordeles fremfor det 

andre. Dette er klinikkledelsens utfordring og ansvar. 

Det planlegges et møte med OUS og HSØ om situasjonen til denne sårbare pasientgruppen. 

Det er også behov for tilsvarende behandlingstilbud til pasienter under 16 år. Dette vil også 

løftes frem i diskusjonen.   

PUA og avdeling for Nasjonale og regionale funksjoner er glade for Brukerrådets 

engasjement og støtte.  

Brukerrådet vil gjerne følge prosessen videre, og vil bidra med det de kan, for at saken blir 

løst. Leder for klinikkens Brukerråd vil også ta kontakt med Brukerutvalget i HSØ om 

saken. 

  

4/2017 Møteplan for klinikkens Brukerråd første semester 2017 

 

Konklusjon: 

Møtetider satt opp for vårsemesteret: 

20. februar 

20. mars 

8. mai 

12. juni. 

Møtetid er 11.30 – 14.30, med formøte fra kl. 11.00. 

 

Forslag om Brukerrådsseminar 10/10. Settes opp som sak på neste Brukerrådsmøte. 

 

 

5/2017 Orienteringssaker 

Fra Klinikken; 

Opptatt av Pasient- og pårørendeopplæring (PPO) i sykehuset og klinikken, hvordan vi hele 

tiden kan forbedre oss og bli mer tilgjengelige for fler. Somatiske klinikker har organisert 

pårørende opplæring i  Lærings- og Mestringssentra da opplæringen av pårørende ikke alltid 

inngår i pasientbehandlingen. Mye opplæring av pårørende foregår i vår klinikk, og er ofte 

integrert som en del av behandlingen. Klinikkledelsen er opptatt av om vårt Forum for PPO 

treffer målgruppen. Ønsker Brukerrådets innspill på om sted for temakveld bør endres og 

om de ellers har tanker og innspill. Det kommer opp både ønske om fornying,  om digitale 

møteplasser og om å åpne opp for mer erfaringsutveksling fremfor undervisning. 

Gjertrud tar med brosjyren fra Helsedirektoratet «Pårørendes rettigheter» til neste 

Brukerrådsmøte. 

Tvang; redegjør for hvordan det arbeides med kontinuerlig forbedring. Hadde ønsket dette i 

sterkere grad ble fokusert på fremfor historikk. 

Regional sikkerhetsseksjon (RSA); er over i Konseptfasen. Brita Bølgen går inn som en av 

to brukerrepresentanter i prosjektet. Det er foreslått nytt bygg der RSA er samlokalisert med 

Lokal sikkerhetsenhet, PUA og kompetansesenter for Sikkerhets-, Fengsels- og 

Rettspsykiatri (SIFER). Fem hurtigarbeidende arbeidsutvalg skal være ferdige til medio 

mars. Sykehusbygg HF er prosjektleder og Helse Sør-Øst RHF (HSØ) er nå eier av 

prosjektet. Målet er at Prosjektet vedtas i HSØ styremøte 15.juni i år. Konseptfasen vil da gå 

over i Forprosjektfase, der bl.a. bevilgning fra departementet (HOD) skal settes av. En 

gruppe, med bl.a. klinikkleder, har vært på studiebesøk til Helix Rettspsykiatriske sykehus i 

Huddinge, Sverige. Dette var svært lærerikt.  
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Klinikken opplever at samhandling med  kommunen og bydeler er utfordrende både for 

partene og pasientene. Bydelene er svært ulikt organisert og samarbeidet fungerer i ulik 

grad. Bydelene opplever også at vårt sykehus fremtrer fragmentert og ikke alltid godt nok 

samkjørt. Dette arbeides det med og må være en kontinuerlig prosess. 

Legemiddelfritt behandlingstilbud er under planlegging og vil rapporteres om i 

Brukerrådsmøtene fremover. Brita Bølgen er en del av prosjektgruppen.Møter hver 14.dag. 

Det jobbes med å finne frem til gode evalueringsverktøy.   

Seksjon for Tidlig psykosebehandling (TPB) har leiekontrakt som opphører, og ønskes 

flyttet til Gaustad. Dette arbeides det med og vil kunne gjennomføres innen oktober i år.  

Seksjon for Alderspsykiatri har nå flyttet fra Grønland til Gaustad. Stor tilfredshet.  

Klinikken har deltatt i arbeidsutvalg nedsatt av HSØ for å utrede mulig felles døgnfunksjon i 

alderspsykiatri med Diakonhjemmet sykehus. HSØ tar stilling til utvalgets innstilling i 

februar i år. 

FRONT-team har vært en suksess. En vil nå utvide ved å opprette tilsvarende for ungdom.  

Legemiddelassisanse i LARbehandlingen er foreslått overført til Klinikk psykisk helse og 

avhengighet, da en i dag betaler store administrasjonsgebyr til apotekene. 

Stor aktivitetsøkning i pasientbehandlingen i 2016, størst i DPS’ene. 

Pasienttilfredshetsundersøkelser viser gode tall for kvaliteten i behandlingen. 

PSU; mange alvorlige saker. Mye samsykelighet/somatikk som gir økt dødelighet for vår 

pasientgruppe sammenlignet med befolkningen forøvrig. Brukerrådet uttrykker sin 

bekymring for dette og det diskuteres mulige virkemidler som kan forhindre dette.     

PPO; Sølvi Lund-Vang møter i forumet. Våren er planlagt mht. Temakvelder. Mulig det kan 

bli endringer fra høsten j.fr. sykehuset og klinikkens diskusjoner. 

Forskningsutvalget; der skal det inn en ny representant fra klinikkens Brukerråd når dette er 

besluttet.  

Gjensidige orienteringer fra de ulike lokal brukerrådene. 

Gjertrud refererer til nytt fra PIO-senteret. 

      

 

 

 

 

Neste møte mandag 20. februar, kl. 11.30 – 14.30. Formøte fra kl. 11.00. 

  


