
 

 
Referat fra møte i Brukarrådet 
 
Tid:   14.06.2021 
 
 
Stad:  AV- rommet, HDPS 
 
 
Tilstede: Anne Gurine Sætre, Torbjørn Foss, Cecilie Finsal, Emma Sofie 
 
Helse Fonna: Camilla Heggland, Heine Hagenberg, Georg Reinhardt, Aina Budal 
 
Forfall: Odd Christian Grøgaard, Vanessa Bennet, Anita Eide, Aina Budal 
 
Referent: Cathrine Kvamsø Olsen 

 
 

Saksnr. Sak 

 Godkjenning av saksliste 
Godkjenning av referent 
 

1/ 2021 Konstituering av rollene i nytt Brukerråd 
 
Presentasjonsrunde rundt bordet 
 
Ny leder: Torbjørn Foss 
Ny nestleder: Anne Gurine Sætre 
 
 

2/ 2021 Hvordan jobber vi i brukerrådet? 
 
 
Hvordan melde inn saker 
 
Saker meldes inn til leder eller sekretær, evt avdelingslederne. Det skal være 
lav terskel for å ta kontakt. 
 
 
Forventninger til hverandre 
 
Påminning om møte, og frist for å melde inn saker- to uker før møtet. 
Innkalling og saksliste en uke før møtet.  
Moralsk taushetsplikt- det som sies på møtet blir på møtet 
Det skal vær rom for å dele  
Viktig å gi beskjed om en ikke kan komme på møtet 
 
 



 

Dato og agenda i outlook 
 

3/ 2021 BUP og representant fra Ungdomsrådet inn i Brukerrådet 
 
Pilot på Haugalandet- BUP inn i Brukerrådet 
Skal BUP være med på alle møter, eller kun på enkelte møter? 
BUP har kontakt med både barn og de voksne forledrene 
 
TIlbakemleding 
 
Mye felles å diskutere 
Greit å være tilstede på alle møtene- kan være vanskelig å vurder hvilke 
møter som er aktuelle 
 
Viktig at det blir kjent på BUP at de nå er representert i brukerrådet, dersom 
det er saker å BUP ønsker å ta opp 
Vil bli en styrke for Brukkerrådet 
 

4/ 2021 Dialogmøte 2021- Tvang til det beste for pasienten og samfunnet 
 
Representanter inn i arbeidsgruppa. Anne Gurine og Torbjørn er blitt 
forespurt.  
 
Hvem ønsker ledelsen at skal delta?  
Behandlere/ miljøpersonalet?  
 
Bred representasjon- både behandlere og miljøpersonale 
Avdelingslederne utpeker personer til å delta. 
Er det aktuelt å invitere inn barnevernet? 
Leder og nestleder tar innspill med inn til førstkommende 
arbeidsgruppemøte 
 
 

5/ 2021 Status endringsprosess ved HDPS 
 
Aktuelt: Det har over tid vært et stort behov for flere behandlere inn i allmenn 
poliklinikk. 
 
Har gjort endring i døgnkapasiteten.  
Tatt ned kapasiteten fra 9 sengeplasser til 5 sengeplasser. Disse er gjort 
brukerstyrte. 
 
Fra midten av august vil flere pasienter få tilbud om brukerstyrte 
sengeplasser. 
 
Utvider til å gjelde flere pasientgrupper enn psykosepasienter 
 



 

Denne endringen fører til økt behandlerkapasiteten i poliklinikken 
 
Utvider IMR- gruppene til å gjelde flere diagnosegrupper 
 
Gruppetilbudet «Pusterom» tilbudet fortsetter 
Et selvstendig behandlingstilbud, eller i kombinasjon med poliklinisk 
behandling 
 
Nasjonal sykehusplan: 
Alle som er i behov av brukerstyrt seng skal få tilbud om det 
 
 

6/ 2021 Status erfaringsmedarbeidere ved Spesialiserte tjenester, Haugesund 
 
Satt av midler 
Bruker tid på ansettelsesprosessen og utlysningsteksten for å treffe rette 
kandidater 
Har møtt noe motstand blant miljøpersonalet, så viktig med godt forarbeid 
slik at nye erfaringsmedarbeidere blir best mulig ivaretatt. 
 
Håper på utlysning i Juli/ August 
 
Samarbeider med LMS i rekrutteringsarbeidet. 
 

  
 

Eventuelt  Endringsprosess i BUP 
 
Har hatt lang ventetid en av postene posten, få innlagte på den andre- i tillegg 
lange ventelister. 
 
Dette har gjort at en har endret fra en barnepost og en ungdomspost til en 
døgnpost 

- BUP- døgn 
Har vært krevende for miljøpersonalet da det tradisjonelt har vært en 
barnepost og en ungdomspost. 
 
Har hatt et prosjekt: «Der skoen trykker»- for å ta tak i endringsprosessen 
blant personalet. 
 
Mål: Nå flere- gi behandling til flere tidligere 
 
 
Erfaringsmedarbeidere på BUP: Har tradisjonelt vært utfordrende 
Samarbeider nå med Ungdomsrådet, og starter med erfaringsrepresentasjon 
inn på ledermøtene og på ulike prosjekt høsten -21. 
 



 

 

 
Til neste møte: 
 
Tilbakemelding fra Dialogmøtet 2020 
 


