
Saksliste og innkalling til møte i Brukerrådet  

 
  

Tid: 08.06.20, kl 13.30-15.00  

Sted: HDPS  

Innkalt: Anne Gurine Sætre, Karl Olaf Sundfør, Torbjørn Foss, Anita Eide, Ingrid Camilla Heggland, 

Heine Hagenberg, Aina Budal,  

 

Saksnr. 
   

Sak  

  
Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

 Godkjenning av møteleder og referent  
 

  Camilla informerer fra klinikken og ledermøte  

 

Akuttposten mangler erfaringskompetanse, og kommer ikke til å ansette før 

neste år.  

 

Ved Haugaland DPS har en erfaringsmedarbeider ansatt i 50%, og planlegger å 

lyse ut en 50% stilling til. 
 

07/ 20  Situasjonen rundt covid-19 

 

- Hvordan har helseforetaket håndtert situasjonen 

- Hva er status nå 

- Hvilke konsekvenser ser en: økning i psykiske plager?  

 

Det var få henvendelser fra fastlegene når pandemien stod på som verst. 

Ingen økning i henvendelser nå.  

Aktiviteten i akutthjelp. 

På utredninger har pas kommet.  

En del planlagt aktivitet innstilt på døgn.  

På avrusningstilbudet har en del blitt avlyst. Nå er dette mer normalisert. 

Får avrust de som skal videre i behandling.  

LAR utlevering på Karmøy: Kjørte hjem til brukerne til å begynne med. Så etter 

hvert at det var en risiko forbundet med dette. Pas ble dårligere.  

 

- Hva tenker en videre: pas som har fått timene sine utsatt eller avlyst? 

 

Etterslepet er ikke unnagjort.  

Ingen fristbrudd. 



En del pas som har vært engstelige, som ikke har ønsket å komme.  

Har hatt en del digitale konsultasjoner. 

Spesielt alderspsyk har vært veldig nøye med å screene. 

All aktivitet skal tilbake til normalen. 

Ny vurdering fra sentrale myndigheter ifth smitteverntiltak 

Personalet har gått i hvitt arbeidstøy i koronaperioden. Dette vil nok fortsette 

en stund til framover. 
 

08/ 20  Barn som pårørende 
- Håndtering ifm covid-19 

 

Etter at Norge gikk i lockdown lagde koordinatorene egen infotekst som ble lagt på 

helseforetakets nettsider. 

Koordinator kl.psykisk helsevern har hatt noen flere henvendelser ifht Barn som 

pårørende i denne perioden.  

 

- Ungdomsrådet 

 

Har hatt tre digitale møter i koronaperioden. Ungdommene har hatt mange tanker og 

bekymringer ifht dette, og har hatt behov for å samles. Koordinatorene har hatt noe 

individuell oppfølging av ungdommene, ved behov.  

  

 Recovery ressursbase  

 

Fått midler fra fylkesmannen. 

Seksjonsleder kaller inn til møte med Sigrid og Cathrine, funskjonslederne ved 

HDPS før sommeren. 
 

10/ 20  Plan for arbeidet videre i brukerrådet 

 

Ønskelig å lage noen mål for det videre arbeidet. 

Plukket ut en eller to ting som br.rådet kan konsentrere 

seg om. 

Beslutter dette på neste møte. 

 

Forslag: 

 

Hvordan ivareta pasienter og pårørende 

Samvalg 

Kurskvelder 

Temakvelder 

Infohefter 

 

 



  

  

Eventuelt:  

Det er ønskelig å oppdatere nettsidene. Camilla ønsker å involvere leder av brukerrådet i 

dette arbeidet.  

 

Informasjon ut til pasienter og pårørende. Dette må være enkelt og oversiktelig.  

Tar dette som sak på neste møte til høsten. 

Invitere inn Louise, Katrine og Aina. 

 

Akuttposten holder på å utarbeide en digital informasjonskanal. Sp om å invitere repr fra 

ungdomsrådet inn i dette arbeidet. 

 

Forventninger til brukerrådet… Strukturere tida.  

 

Flere representanter til brukerrådet 

 

Cecilie Finsal- LPP og bipolarforeningen 

Ny… 


