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Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. 
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ÅRSRAPPORT 2014 – BRUKERRÅDET RASP  
     

 
Brukerrådet har i 2014 hatt 11 medlemmer hvorav både brukere, pårørende, ansatte ved Rasp 

og interesseorganisasjoner er representert. 

 

Brukerrådet har bestått av følgende medlemmer: 

 

Haldis    Bruker 

Ingrid    Bruker 

Anita    Pårørende 

Kirsten   Pårørende 

Eline Gustavsen  IKS - brukerorganisasjon 

Linn-May Burger  ROS – brukerorganisasjon 

Kari Anne Katmo Kvistum RASP, OUS HF 

Roy Andersen   Seksjonssleder RASP frem til 01.09.14 

Asbjørn Syversen   kons seksjonsleder fra 01.09.14 

Walborg Sandvik  Seksjonsoverlege RASP 

Heidi Langbakk Skille Enhetsleder kompetanseavdelingen, RASP  

Elisabeth Haakafoss  Sekretær (fra 01.05.14) 

Anine Garnaas   Sekretær (frem til 01.05.14) 

 

Det er i løpet av 2014 blitt avholdt 7 møter i brukerrådet. Det har blitt behandlet saker med 

følgende temaer: 

 

• Saker fra brukerrepresentanter RASP 

• Orienteringer fra RASP 

• Brukerundersøkelsen 

• Lill Ann Welhaven Holm, fra ROS/ Brukerråd, ”Om arbeid i Brukerråd og bruk av 

opplæringsmappen” 

• Honorar/refusjonsskjema 

• Tilbakemelding fra miljøterapikonferansen 

• DIPS, Miljødokumentasjon  

• Besøkshunder 

• Hesteassistert terapiridning 

• Fag-og kvalitetsrådgiver Elisabeth Aase Grytten ved Akuttpsykiatrisk Seksjon, 

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet, presenterer sin masteroppgave: 

Brukermedvirkning i praksis. Lederes erfaring med brukermedvirkning i psykisk 

helsevern 

• Erfaringskonsulent Per Møller Axelsen, Aker Sykehus: ”om det å være 

erfaringskonsulent” 

• Datoer/temaer for brukerrådet våren 2015 

• Ettervern 

• Marianne Garte: Prosjekt voksne over 18 år 

• Primærkontakt for pasienter 

• Piano/Keyboard til avdelingene 
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Medlemmene ble også invitert og deltok på seminaret RASP 10 års jubileum i februar, Den 

nordiske miljøterapikonferansen 2014 i april arrangert av RASP og Brukerseminar i regi av 

Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet 23.09.14 Litteraturhuset, Oslo ”om 

brukermedvirkning”. Noe av dette erstattet brukerrådsmøter ( februar og april) 

 

RASP brukerråd utarbeidet i juni 2014 ”Råd om sosiale medier” som finnes tilgjengelig på 

RASP hjemmeside www.rasp.no og er også sendt klinikken til klinikkens brukerråd. 

 

Orienteringer: 

- Temakvelder – program 

- Deltagelse på aktuelle konferanser 

- Utskiftning av enhetsledere på RASP og seksjonsleder RASP 

 

 

I denne perioden har det underveis vært utskiftninger av seksjonsleder og sekretær som 

medlemmer i brukerrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

Heidi Langbakk Skille 

Leder av Brukerrådet RASP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rasp.no/

