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Referat 
 

Møtetema:  

 

Klinikkens Brukerrådsmøte 

  

Dato møte: 19.02.2018 

Møtetid: 09:30 – 12:30 

Sted: Møterom 367 

Tilstede: 

 

Forfall:                       

 

Referent: 

Brita Bølgen, Randi Nerstad, Sølvi Lund-Vang, Jill Johanne 

Johansen, Marit Bjartveit, Elisabeth Hinderaker  

Mona Larsen, Gjertrud Hals Skrøvseth, Siv Løvland      

 

Elisabeth Hinderaker 

 

 

Saknr Sak 

6/2018 Godkjenning av saksliste 

Ingen kommentarer.     

 

7/2018 Oppgradering av Brukerrådets nettside 

Dette ble utsatt da det var såpass få tilstede i dagens møte. 

 

8/2018 Implementering av pakkeforløp 

Presentasjon og brev til Brukerrådet sendes som vedlegg. 

 

9/2018 Brukerrådsseminaret 2018 

Dato: 8.oktober, 12 – 16. Venter på endelig bekreftelse fra Litteraturhuset. 

Vi drøftet aktuelle temaer og «starten på en ny rusreform – fra straff til helse» viste seg 

særdeles aktuelt. Videre drøfting på mail og i møtene.  

 

10/2018 Brukerundersøkelsen 

Behov for en felles drøfting i Brukerrådet? 

Enighet om at Brukerrådet inviterer inn sentral(e) personer i OUS for en orientering.    

 

11/2018 Brukerrådet Nydalen DPS ønsker innspill fra klinikkens Brukerråd; Brukerrådet i 

Nydalen DPS anbefales å kontakte FACT-teamet, som er et samarbeid mellom bydel 

Gamle Oslo og Lovisenberg sykehus. Avdelingsleder i Avdeling rus og avhengighet er 

også en person en kan kontakte for mer informasjon.   

 

12/2018 Innspill fra klinikkens Brukerråd vedr. pasient- og pårørendeopplæring; 

Brukerrepresentant vil bli invitert inn i arbeidsgruppe som skal nedsettes for å utarbeide ny 

handlingsplan. 

 

13/2018 Orienteringssaker 

Fra klinikken v/Marit: 

Offisiell åpning av Legemiddelfritt behandlingstilbud på Søndre Oslo DPS 25.mai. 
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Orienterer om høringsprosessen omUtviklingsplan, OUS. 

Orienterer om manglende 20 millioner i klinikkens budsjett og hvilke konsekvenser dette 

kan få. 

Orienterer om nedsatt er arbeidsutvalg som skal se på den nye inntektsmodell. Rapport skal 

leveres. Klinikkleder vil legge denne frem for Brukerrådet når den er klar. 

Orienterer om store utfordringer med at bydeler og kommuner ikke tar i mot 

utskrivningsklare pasienter raskt nok. 

Orienterer om konseptfase Aker og Gaustad. Brukerrepresentant deltar. 

Orienterer om utlysningsprosess av avdelingsledere for Avd. for barne- og 

ungdomspsykiatri og Avd. for forskning og utvikling. 

Orienterer om nye prosjekter og tiltak i ulike avdelinger og seksjoner i klinikken. 

   

PSR (Pasientsikkerhetsrådet): 

Fungerer godt.  

Gjennomgang av enkeltsaker og problemstillinger. 

 

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

måned. 

 

PPO: 

I ferd med å utarbeide årsrapport. Jobber med planer for 2018.  

 

Fra lokale brukerråd: 

Brukerrådet vil jobbe for å få bedre oversikt og tettere samarbeid. 

 

/2018 Evt. 

Planlegging av 2018; minner om møte 12.mars. 

 

 

 

Neste møte er mandag 12.mars, kl. 13.00 – 15.30. Dette er et planlegningsmøte/arbeidsmøte og 

det  sendes ut egen saksliste i forkant. 

   

Neste ordinære Brukerrådsmøte er mandag 9.april, kl. 09.30 – 12.30. Formøte fra kl. 09.00. 

 


