
 
            Ullevål sykehus 

          Klinikk psykisk helse og avhengighet 
 
          Regional seksjon    
         spiseforstyrrelser 

 

Side 1 av 2 
Oslo universitetssykehus består av de tidligere helseforetakene Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. 
Radiumhospitalet) og Ullevål universitetssykehus 
 
 

  

   

 
 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2020 – BRUKERRÅDET RASP  
     

 
Brukerrådet har i 2020 hatt en sterkt redusert virksomhet pga. utbruddet av Covid19, og har derfor 

ikke fått avviklet de møter som var planlagt. I 2020 ble derfor gjennomført til sammen kun 4.møter, 

hvorav siste møte ble digitalt. Brukerrådet har dette året bestått av til sammen 12 medlemmer hvorav 

både brukere, pårørende, ansatte ved RASP og interesseorganisasjoner er representert. 

 

Brukerrådet bestod i 2020 av følgende medlemmer: 

 

Hanne    Pårørende (deler plass med Martin)  

Martin    Pårørende (deler plass med Hanne) 

Astrid    Bruker   

Leon    Bruker  

Hanne S   Pårørende 

Tove Linn Spisfo – brukerorganisasjon og vår representant i Klinikkens 

Brukerråd  

Elin    ROS – brukerorganisasjon  

Kristin Fjellanger Cook  RASP, OUS HF  

Asbjørn Syversen  Seksjonsleder RASP  

Kirsten Djupesland  Seksjonsoverlege RASP  

Heidi Langbakk Skille  Enhetsleder kompetanseenheten, RASP  

Elisabeth Haakafoss  Sekretær for kompetanseenheten 

 

Det er i løpet av 2020 blitt avholdt 4 ordinære møter i brukerrådet hvorav 1 digitalt via Join (Norsk 

Helsenett). 

 

Det har blitt behandlet saker med følgende temaer: 

 

• Årsmeldingen 2019 

• Selvportrett – aktuell film på TV/Media 

• Helsesykepleier: retningslinjer, arbeid og utfordringer i fht. spiseforstyrrelser  

• Masteroppgave: Når mental helse blir fysisk vurdert  

 

 

Brukerrådet fikk invitasjon til klinikkens brukerseminar på Litteraturhuset høsten 2020, som dessverre 

måtte avlyses grunnet den pågående pandemien.  

 

Orienteringer: 

- Temakvelder – program våren 2020 

- Deltagelse på aktuelle konferanser 

- Nytt fra RASP – informasjon 

- Sekvensielle innleggelser 

- Forskningsstipend som RASP er blitt tildelt  

- Utvidet ledersamling med temahandlingsplan for RASP 

- Informasjon rundt utbruddet av Covid19 – rutiner og utfordringer 

- Brukerrepresentant til arbeidsgruppe for pakkeforløp spiseforstyrrelser 

- Arbeidsgruppe på ehåndboks-prosedyre mht. sondeernæring, tvangsvedtak mv 

- Bygg 37 – forslag til «rokkeringer» i lokaler, arbeidsgruppe ser på 

konsekvensutredning fra RASP 

- Regionalt fagråd  
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Her skriv det inn hvor dokumentet er lagret på 50050 (Bruk Autotekst i Topp og bunnstekst)/  eller navnet på 
dokumentet / notatet hvis det består av flere sider. (Fjern denne skriften først) 
 
 
 

  

   

 
 

 

 

- Nasjonalt-klinisk behandlingssted 

- Uniformsplikt 

- Budsjett 2021 

- Brukerorganisasjonenes ulike arrangementer, tilbud og prosjekter 

 

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 denne perioden har ikke vært utskiftninger av representanter på bruker og pårørende-siden. Noen 

utskiftninger vil derimot skje i 2021.  

 

Et annerledes år – vi satser på tilnærmet normal aktivitet igjen i 2021. 

 

 

 

 

Heidi Langbakk Skille 

Leder av Brukerrådet RASP 

 

 

  


