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Saknr Sak 

14/2018 Godkjenning av saksliste 

Ingen kommentarer.     

 

15/2018 Brukerundersøkelsen 

Gjennomgang av Brukerundersøkelsen som benyttes i OUS v/seksjonsleder Thomas J. 

Riiser fra direktørens stab. Brukerrådet ble gitt anledning til å stille spørsmål og å drøfte 

anvendbarhet og forbedringspotesiale i klinikk psykisk helse og avhengighet. Brukerrådet 

ønsket å få mer informasjon om undersøkelsen og om det har forekommet pasient- og 

pårørende involvering og medvirkning i utarbeidelsen og i den videre utvikling av 

undersøkelsen. 

Hovedinntrykket er at undersøkelsen brukes i for liten grad og at det må mer 

oppmerksomhet rettet mot den for å øke svarprosenten. Handlingsplanen for i år vil ta mer 

tak i det videre arbeidet. 

 

Dagens presentasjon følger som eget vedlegg. 

 

16/2018 Brukerrådsseminaret 2018 

Mandag 8.oktober, kl. 12 – 16. 

 

Foreløpig programskisse med refleksjoner følger som eget vedlegg. 

 

17/2018 Rapport fra Sivilombudsmannen 

Gjennomgang av rapporten med mulighet for spørsmål og drøfting. Klinikken tar gjerne i 

mot innspill fra Brukerrådet til forbedringsarbeidet. Klinikken erkjenner å ha store 

utfordringer mht. dårlige bygg/lokaler. Bygg og eiendom ligger utenfor klinikkleders 

ansvarsområder. Inventar fornyes årlig. Klinikkens Brukerråd vil løfte sakene via Sentralt 

brukerutvalg inn til OUS ledermøte for å etterspørre sykehusets investeringsvilje.   

Klinikkens Brukerråd har i sakens anledning kontaktet Sivilombudsmannen og kommentert 

som en mangel at pårørende ikke er nevnt i rapporten. 

Klinikkens brukerråd vil vurdere å be om en omvisning i lokalene i Lokal 
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Sikkerhetsseksjon, enhet A og B på Gaustad sykehus. 

   

18/2018 Klinikkens handlingsplan 

Gjennomgang av revisjonen av handlingsplanen for 2018 – 2019. Det er nødvendig med 

noen justeringer i fht. punkter som er gjennomført og punkter som må med i fht. det nye 

oppdragsdokumentet for 2018. 

Større endringer vil først være aktuelt i 2019. Klinikkens Brukerråd gis mulighet til å 

komme med ønsker og innspill i de sakene der brukerrådet ønsker å være delaktige (bl.a. 

brukerundersøkelsen, fagråd). Melder også sitt ønske om å være delaktige i prosessen om 

ny handlingsplan i 2019. 

    

19/2018 Orienteringssaker 

Fra klinikken v/Marit: 

Orientering om tendenser i befolkningsutvikling som får konsekvenser for Klinikk psykisk 

helse og avhengighet. Befolkningen blir somatisk friskere, men registrerer økende 

henvendelser til spesialisthelsetjenestene Rus- og Avhengighetsmedisin og Psykisk 

helsevern for barn, unge og voksne. 

Orienterer om inntektsmodellen og hvilke utfordringer den gir OUS. OUS har oppgaver 

utover det modellen favner så som nasjonale og regionale ansvarsområder i 

spesialisthelsetjenesten (3.linjetjeneste), samt områdefunksjoner for 12 bydeler i Oslo. 

Klinikken opplever også økt tilfang, der pasienter henvises på fritt behandlingsvalg.  

Orientering om den planlagte innføringen av betalingsplikt for kommunene for 

utskrivningsklare pasienter fra 2019. Klinikken opplever store utfordringer mht. 

samhandling og samarbeid om pasientene, og at svært mange pasienter er i behov av 

langvarige, koordinerte tjenester ofte ut over det en bydel kan klare å håndtere alene. 

Klinikken har ved flere anledninger spilt inn at bydelene ville hatt stor nytte av mer 

samarbeid bydelsoverspennende på tvers i kommunen. 

Orientering om implementering av 8 pakkeforløp fra september i år.  

OUS ønsker brukermedvirkning i bygging (nå konseptfasen) av nytt sykehus. Klinikkens 

Brukerråd har mottatt invitasjon om deltakelse i fokusgrupper, som de skal svare ut. 

Orientering om kontinuerlig høyt belegg på Akuttpsykiatrisk avdeling og om hvordan dette 

blir håndtert internt i klinikken til det beste for pasientene, slik at behandling blir godt 

ivaretatt. 

Orientering om at Seksjon tidlig psykosebehandling (TPB) er flyttet opp på 

Gaustadområdet. Det har vært en god og vellykket prosess. 

   

PSR (Pasientsikkerhetsrådet): 

Månedlige møter med grundige gjennomganger av saker. 

 

PPO: 

Månedlig møte i forumet og gode gjennomføringer av temakveld. 

 

Fra lokale brukerråd: 

 Etterspør hvordan klinikken arbeider med situasjonen på PUA; 

Klinikken jobber aktivt med å bedre situasjonen ved PUA for å korte ned på 

ventetid for innleggelse på døgnplass. Det utføres mye poliklinisk og ambulant 

arbeid. 

 Avdeling døgnbehandling, voksne jobber for å få på plass et brukerråd på 

avdelingsnivå i tillegg til brukerrådet de allerede har på seksjon for alderspsykiatri.  

 Akuttpsykiatrisk avdeling arbeider for å få på plass brukermedvirkning i en annen 
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form enn et ordinært brukerråd. Brukerrådet vil holdes orientert. 

 

/2018 Evt. 
 

 

 

Neste Brukerrådsmøte er mandag 14.mai, kl. 09.30 – 12.30. Formøte fra kl. 09.00. 

  

 


