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Forfall:                       
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Elisabeth Hinderaker 

 

 

Saknr Sak 

1/2018 Godkjenning av saksliste 

     

2/2018 Kartleggingsprosessen om pasient- og pårørendeopplæring i Klinikk psykisk helse og 

avhengighet 

Stab fag og kvalitet har gjennomført en kartlegging i avdelingene i hht. klinikkens 

handlingsplan. Fagstaben ønsker tilbakemeldinger og innspill fra klinikkens brukerråd til det 

videre arbeidet.Presentasjon legges ved.  

Brukerrådet kom med følgende innspill og kommentarer; 

Pårørendeopplæring er viktig, også for klinikken for økt kunnskap og erfaring om pårørende 

Med kortere innleggelser er pårørende som ressurs desto viktigere 

Kan feedbackverktøy benyttes? 

Ser potensiale i mer felles systematisk pasient- og pårørendeopplæring, mye felles for 

pårørende til psykisk syke 

Det er mye god forebygging ved å jobbe med de pårørende 

Pasientopplæring kan ofte være mer integrert i pasientbehandlingen noe kartelggingen også  

viser 

Pårørendeopplæring bidrar til å trygge, styrke, forhindre isolasjon 

Anerkjennelse av  pårørenderollen er viktig 

Viktig å lære om å skille på pasient og sykdommen 

Viktig å være oppmerksomme på at pårørende kan være mange ulike personer i pasientens 

nettverk. 

Elisabeth legger ved elektronisk versjon av Pasient og brukerrettighetsloven til Brukerrådet. 

Brukerrådet ønsker å være involvert i videre prosess. 

Brukerrådet ønsker å være mer involvert i utarbeidelsen av Handlingsplan for klinikken og 

dermed ivareta oppmerksomhet til klinikkens pårørendearbeid. 

 

3/2018 Utviklingsplaner 

Intet nytt siden forrige orientering. 
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4/2018 Orienteringssaker 

Fra klinikken v/Marit: 

Økt oppmerksomhet rettet mot pasientflyt i klinikken. Opplever en økning i 

pasienthenvisninger, spesielt inn til Akuttpsykiatrisk avdeling  og til poliklinikkene. Det er 

få ledige døgnplasser ellers i klinikken.  

Klinikken setter i gang ulike tiltak for å bedre støtten til Akuttpsykiatrisk avdeling, slik at 

pasientene kommer videre i sine forløp.  

 

Informasjon om prosessen rundt ansettelse av ny leder i Avdeling for barne- og 

ungdomspsykiatri (BUPA). 

 

Orientering om ny analyse av økonomisk fordelingsmodell: Inntektmodellen i Helse Sør-Øst 

(HSØ) med stor uenighet regionalt om hvilke kriterier som skal ligge til grunn for en 

rettferdig fordeling. Ny nasjonal inntektsmodell er planlagt iverksatt analyse i løpet av 

2020/2021.  

Foreløpig rapport om regional inntektsmodell HSØ kommer i løpet av våren 2018 og 

Brukerrådet vil være en naturlig høringsinstans. 

 

Orientering om de store variasjonene til tilgjengelighet og oppfølging av avtalespesialistene 

i Psykisk Helsevern Voksen  i Helse Sør-Øst (HSØ) sitt område. Oslo universitetssykehus 

og sykehus/foretak i Stor-Oslo sykehusområde har meldt inn til HSØ behov for en bedre 

regulering av oppgavefordeling mellom avtalespesialistene i Psykisk Helsevern Voksen og 

helseforetakenes voksenpsykiatriske poliklinikker. 

 

Etterspør årlig melding fra Brukerrådet og ønske om at det for inneværende år drøftes om 

eksisterende arbeidsform er god nok, om noe kan og bør gjøres annerledes enn i dag, 

vurdere nytte og effektivitet, se på brukerrådsstrukturen i klinikken,deriblant om 

kommunikasjonen mellom brukerrådene i klinikken fungerer godt nok.   

   

PSR (Pasientsikkerhetsrådet): 

Siv overtar representasjon i PSR fra klinikkens Brukerråd. Brita er vararepresentant. Datoer 

for vårsemesteret er som følger; 

24/1, 28/2, 28/3, 25/4, 23/5, 27/6. Onsdager fra kl. 10.30 – 12.30. 

 

KFU (Klinikkens forskningsutvalg):  
Brukerrådet velger ny representant på neste møte. Møtene er på onsdager, en gang per 

måned. 

 

Annet fra leder av Brukerrådet: 

Diskusjon om en utvidelse av brukerrådet med en til to nye representanter vil gjøre det mer 

robust. Enkelte nye organisasjoner foreslås og Elisabeth følger opp mht. det en eventuell 

videre saksgang. 

 

Brita kontakter leder i Avdeling døgnbehandling, voksen for å avklare prosessen rundt 

opprettelse av avdelingsbrukerråd. Når det er avklart ønskes leder av dette invitert til 

klinikkens brukerråd for orientering.  

 

5/2018 Evt. 

Brukerrådets årlige melding og plan for 2018 (drøfting av arbeidsform mm.); 

Avtaler eget møtepunkt for dette 12.mars, kl 13.00 – 15.30. Innspill diskuteres i dagens 
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møte, disse samles og oppsummeres til møtet 12.mars. 

 

Klinikkens Handlingsplan-arbeid; 

Brukerrådet etterspør evaluering av klinikkens handlingsplan og at Brukerrådet ønsker å bli 

invitert med i prosessen rundt utarbeidelsen av ny plan. Klinikkleder tar dette til etterretning. 

 

Nye møtetider for klinikkens Brukerråd våren 2018;  

19/2, 9/4, 14/5, 18/6. Mandager fra 9.00 – 12.30. Brukerrepresentantene har formøte fra  

9.00 – 9.30. 

 

 

 

 

Neste møte mandag 19. februar, kl. 09.30 – 12.30. Formøte fra kl. 09.00. 

 


