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ÅRSRAPPORT 2021 – BRUKERRÅDET RASP
Brukerrådet har i 2021 hatt en noe mindre redusert virksomhet enn var tilfelle i 2020, pga. utbruddet
av Covid19, og har derfor dette året fått avviklet de fleste møter som var planlagt. Brukerrådet har
dette året bestått av til sammen 12 medlemmer hvorav både brukere, pårørende, ansatte ved RASP og
interesseorganisasjoner er representert.
Brukerrådet bestod i løpet av 2021 av følgende medlemmer:
Hanne
Martin
Dag-Tore
Astrid
Leon
Gro Elin
Ida Eline
Ria
Edda
Tove Linn
Elin
Stian
Kristina Faye
Asbjørn Syversen
Kirsten Djupesland
Heidi Langbakk Skille
Elisabeth Haakafoss

Pårørende (deler plass med Martin)
Pårørende (deler plass med Hanne)
Pårørende
Bruker
Bruker - gikk ut pr 1 april 2021
Bruker – erstatter Leon fra 01.april 2021
Bruker – fra høst 2021
Bruker – fra høst 2021
Bruker – fra høst 2021
SPISFO – brukerorganisasjon og vår representant i Klinikkens
Brukerråd
ROS – brukerorganisasjon - gikk ut 1 april 2021
ROS – brukerorganisasjon – om inn mars 2021 etter Elin
Representant RASP, OUS HF – fra 01.01.21
Seksjonsleder RASP
Seksjonsoverlege RASP
Enhetsleder kompetanseenheten, RASP
Sekretær for kompetanseenheten

I 2021 ble gjennomført 9.møter, hvorav 6 måtte gjennomføres digitalt via Join (Norsk Helsenett) og 3
ved fysisk oppmøte.
Det har blitt tatt opp og behandlet saker med følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsmeldingen 2020
Pårørendes rettigheter til å uttale seg - erfaringer
Ikke syk nok – hvem ROS møter v/Elin Heitmann, ROS
Kari Eiring, masteroppgave: «Når mental helse er fysisk vurdert»
Mind the gap – prosjektet – Veronica Lockertsen, OUS HF/UiO
Bodyproject v/Line Wisting, forsker RASP
Doktorgrad: Kognitiv funksjon og vekttap i fedmekirurgibehandling
v/ Gro Walø-Syversen, RASP
Doktorgrad – artikler v/Selma Ø Lie, RASP
Doktorgrad – artikler v/Jan Vegard Nilsen, RASP

Klinikkens brukerseminar på Litteraturhuset, hvor brukerrådet pleier å delta, ble heller ikke i 2021
arrangert grunnet den pågående pandemien.
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Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl.
Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus

Orienteringer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nytt fra RASP – informasjon
Informasjon rundt utbruddet av Covid19 – rutiner og utfordringer
Budsjett 2022
Brukerorganisasjonenes ulike arrangementer, tilbud og prosjekter
Bytte av lokaler barn/unge og intensiv
Om arbeidsgruppa vedr. bruk av tvang – status
Økt forekomst av spiseforstyrrelser under Covid19
Stor pågang på akuttpsykiatri med spiseforstyrrelser pga Covid19,
Vaksine vs. Covid19
Ventetider på RASP generelt
BUPA ekstra midler til midlertidig dagtilbud
Nye OUS – om flytting til Gaustad eller Aker
Orientering om et tilbud på Modum Bad for overspisingslidelser
IKT prosjektet på bygg 37 – utbygging av Wifi frem til mars 2022
Kapasitet på døgn
RASP tilbyr kompetanseheving for helsepersonell (kurs, utdanning, seminar)
Satsning på FBT området for å øke kompetanse gjennom RASP utdanningstilbud

Tove Linn fra SPISFO (Spiseforeningen) sitter også som representant i Klinikkens Brukerråd
(KPHA). Brukerrådet på RASP blir gjennom dette orientert om aktuelle saker og deres arbeid der, og
hun fungerer samtidig som vår representant i dette brukerrådet.
I løpet av 2021 har det vært noe utskiftninger/nye representanter for både bruker, pårørende og ansatte
i brukerrådet på RASP, slik det fremstår av medlemsoversikten.
Nok et annerledes år – vi satser på tilnærmet normal aktivitet igjen i 2022.

Heidi Langbakk Skille
Leder av Brukerrådet RASP

Elisabeth Haakafoss
Sekretær brukerrådet RASP
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