
 

 
Innkalling og saksliste til møte i Brukarrådet 
 
Tid:   30.08.2021 
 
Klokkeslett: 13-15 
 
Sted:  AV- rommet, HDPS 
 
 
Tilstede: Torbjørn Foss, Anne Gurine Sætre, Cecilie Finsal, Vanessa Bennet, Emma Sofie Lae 
Pedersen, Camilla Heggland, Heine Hagenberg, Georg Reinhardt 
 
 
Forfall: Odd Christian Grøgaard 
 
Referent: Cathrine Kvamsø Olsen 

 
 

Saksnr. Sak 

 Presentasjonsrunde rundt bordet 
 
 
Godkjenning av saksliste- ok 
Godkjenning av referent- ok 
Gjennomgang av mandat- 
 
Mandatet ble lest høyt i fellesskap. Legges ved referatet. 
Brukerrådet ser at det er behov for en del justeringer 
 
Til neste møte-begrepsavklaringer:  
 
Erfaringskonsulent/erfaringsmedarbeid 
 
Sekretær/ LMS forbereder dette 
 

 Informasjon og saker fra ledelsen 
 
Avdelingsleder fra sykehuset informerte om flytteprosessen inn i nytt 
sykehusbygg. 
Det har vært en hektisk periode. 
Det er ikke ansatt erfaringsmedarbeider enda 
 
Kun info fra Spesialiserte tjenester, sykehuset denne gang. 
 
 

 Avdelingslederne informerer fra ledermøte 



 

7/ 2021 Barn som pårørende 
 
              Koordinator har hatt møter med de barneansvarlige 

Info og status i klinikken 
 
Barneansvarlige rapporterer at det har vært jevnt med pasienter med 
barn/ søsken gjennom hele sommeren ved de ulike avdelingen. 
Det viser seg at det ofte er litt kompliserte saker om sommeren. 
 
Fagrevisjon før sommeren- kommer tilbake til denne når rapporten 
foreligger 
 
Koordinatorene ønsker tilbakemeldinger fra de barneansvarlige på 
hvordan få opp registreringene/ fange opp flere barn som pårørende. 
 
Koordinatorene i begge klinikkene tar disse tilbakemeldingene videre 
til styringsgruppa 

 Informasjon og saker fra brukerorganisasjonene 
 

8/ 2021 Dialogmøte 2021- Tvang til det beste for pasienten og samfunnet 
 
Anne Gurine Sætre og Torbjørn Foss sitter i arbeidsgruppa, og informerte frå 
møtet i gruppa 

 
- Hvem har lederne utpekt til å delta? 

 
Bup har vært usikre på hvem de skal sende, og ønsket mer info om 
sammensetningen av behandlere, miljøpersonalet og ansatte i poliklinikken 
inn i dialogmøtet. 
 

9/ 2021 Oppfølging fra Dialogmøtet 2020 
 

- Tilbakemelding hvordan det jobbes med tematikken etter 
dialogmøtet 

- Tema var «Samval» 
 

- «Ein prosess der pasient saman med helsepersonell kjem fram til og 
tar avgjersler om kva undersøkelses- og behandlingsmetoder som 
passar best for den enkelte»  
 
Invitere Aina Budal og Louise Sandve inn til neste møte? 

 

10/ 2021 Bipolarforeningen 
- Åpen retur for kronisk psykisk syke? 

 
Det oppleves vanskelig å få komme inn igjen ved klinikk psykisk når en blir 
dårlig etter utskrivelse. 



 

 
Noen pasienter får tilbud om brukerstyrt kontrakt. Dette tilbudet har økt 
med flere brukerstyrte senger 
 
Anbefaler å informere om brukerstyrt kontrakt og brukerstyrte senger, og at 
tildligere pasienter kan ta dette opp med fastlegen sin dersom en ønsker 
dette. 
 
Ved avsluttede pasienter trenger en ny henvendelse fra fastlegen. 
Info om hvordan samarbeidet med kommunen fungere ved innleggelse. 
 
Forslag om oppfølgingstime etter ett år f.eks., eller etter et visst tidsrom. 
 
Info om hvordan en gjør det i BUP.  
En gjorde dette tidligere i BUP, men har gått bort fra det, da en så at mange 
ikke benyttet tilbudet og at timene ble stående ubrukt. Andre kunne da få 
bruke disse timene. 
 
Oppforder til å undersøke med kommunen,  hvordan tilbudene er der en bor. 
 
Det er enkelte inklusjons- og eksklusjonskriterier. 
 
Vurdering av hvem som kan ha nytte av det. 
 
BUP ønsker noe tilsvarende, og har prøvd det ut med varierende resultat. 
 

11/ 2021 Bipolarforeningen 
- Markering av Verdensdagen for psykisk helse 

 
Haugesund: Det blir markering fra Bipolarforeningen 9.10. i Steinparken. 
 
Karmøy: Skal markere, men har ikke dato klar enda. Venter på svar fra 
foredragsholder 
 
Sykehuset: Skal markere med undervisnig bl.a. 
 
DPS: Ingenting planlagt enda. Skal markere Verdensdagen for 
selvmordsforebygging. Felles i hele Helse- Vest 
 
BUP: Har ikke planlagt noe. Flere videregående har planlagt å markere, og 
BUP har blitt spurt om å forelese ved ulike skoler. 
 
 

12/ 2021 LPP:  

- Hvem kan få, og hvordan kan man få avtale om brukerstyrt seng? 
 
Tatt opp i sak 10.  



 

13/ 2021 LPP 

- Gjennomsnittlig liggedøgn psykosepost. Reinnleggelser 

 

LPP har fått tilbakemeldinger på at liggetiden blir kortere og kortere.  

 

Utfordrer Avd.leder for sykehuset til å ta ut tall på dette til neste møte 6.12. 

 

- Om innleggelsene har økt eller gått ned, sett i lys av pandemien. 

Eventuelt  Innspill fra brukerrådet ifht til en sak 
 
HDPS skal starte et tilbud i Sandeid fengsel og Haugeund fengsel. 
 
Skal settes ned en arbeidsgruppe, og det er ønskelig med en 
brukerrepresentant. 
 
Leder for brukerrådet kan tenke seg å delta. Skal tenke litt mer på det og gi 
tilbakemelding. 
 
Info om flytting i nytt bygg 
 
Ønsker innspill fra brukerrådet dersom de hører ris eller ros fra sine 
medlemmer. 
 

 
 

Ønsker fortsatt info om erfaringer knyttet til felles akuttmottak. 

Håper på omvisning på akuttposten og nytt bygg neste møte, 6.12. 

Koble på kommunikasjonsavd til neste møte. 

 

 

Personer til arbeidsgruppe: Cecilie og Torbjørn 


