
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Referat fra møte i brukerutvalget 09.02.2015 
 
 

Tilstede:   Møte: Brukerutvalget 
 Jørn Pettersen, Ingrid Toverud, 

Heidi Hansen, Inger Ljøstad,  
Abdurrehman Khan, Geir Bornkessel, 
Trond Espen Hansen 

Møtedato: 
Datodok: 

09.02.2015 
10.02.2015 

Fraværende:  Harald Korsgård, Sissel Andersen, 
Oddvar Christoffersen, Tone Ringstad 

Møtested: Ahus NN3.001 

Referent: Sissel Steffensen Møteleder: Jørn Pettersen 

Kopi:  Vår ref.: 15/00139-6 
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Referat fra møte 19.01.2015 
Referatet ble godkjent uten merknader 
 
Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering pr 3. 
tertial 2014 v/Anette Dehli 
Ledelsens gjennomgåelse og risikovurdering 
gjennomføres hver tertial. Risikomatrisen gjenspeiler 
det samlede risikobildet i tilknytning til de vedtatte 
hovedmålene ved utgangen av 3. tertial 2014. Følgende 
mål er plassert i rødt: 

 90 % belegg i voksensomatikken 

 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer 
nødvendige investeringer 

 
Handlingsplaner er utarbeidet. Det vises til utsendte 
sakspapirer (styresak 3/15). 
 
Vedtak: 
Brukerutvalget tar saken til orientering. Det stilles 
spørsmål ved risikovurderingen av målene om “ingen 
fristbrudd” og “timeavtale sammen med bekreftelse på 
mottatt henvisning”, som er plassert i gult. 
 
 
Rapport pr. 3. tertial 2014 
Styresak 2/15 var sendt ut kort tid før møtet. Eventuelle 
innspill til saken sendes til Jørn Pettersen og Heidi 
Hansen innen torsdag 12.02.2015.  
 
 
Prosjekt “optimalisere utnyttelse av senger 2015-
2018” v/Jan Petter Odden 
 
Det ble orientert om arbeidet med prosjekt “Optimalisere 
utnyttelse av senger 2015-2018”. Presentasjonen følger 
vedlagt.   
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Vedtak: 
Brukerutvalget er positive til prosjektet og imøteser 
oppdateringer underveis. Brukerutvalget registrerer at 
det ikke er brukerrepresentasjon hverken i 
styringsgruppen eller i arbeidsgruppene. Brukerutvalget 
ber om at det snarest mulig kan oppnevnes 
brukermedvirkere som får delta i det videre arbeidet. 
 
 
Høring- Veileder for rusmestringsenhetene 
Heidi Hansen, Abdurrehman Khan og Inger Ljøstad ser 
nærmere på høringsdokumentene og sender eventuelle 
innspill til øvrige medlemmer av brukerutvalget og 
brukerutvalgets sekretær innen 26. februar 2015. 
 
 
Eventuelt 

 Høring – prioritering i helsetjenesten: Trond E. 
Hansen, Ingrid Toverud og Geir Bornkessel ser 
nærmere på høringsdokumentene og sender 
eventuelle innspill til øvrige medlemmer av 
brukerutvalget og brukerutvalgets sekretær innen 
19. februar 2015. 

 Oppnevning av brukerrepresentant til prosjekt “akutt 
behandlingskjede”: Abdurrehman Khan 

 Deltakelse på Kunnskapssenterets workshop i 
kunnskapsbasert praksis 2015: Inger Ljøstad deltar 
fra brukerutvalget i 2015. 

 Fordeling av samhandlingsmidler tatt opp med HSØ 
– brukerutvalget orienteres nå svar mottas. 

 Henvendelse fra brukerrepresentant i Follo om 
tilbudet ved Follo DPS: Henvendelsen er besvart. 
Direktør for psykisk helsevern og rus invitertes til et 
senere møte for å orientere om virksomheten. 

 Samarbeidsutvalg kommuner (SU), oppnevning av 
en representant i tillegg behandles på neste møte 

 Samarbeid med ungdomsrådet – det tas kontakt for 
å få i gang en dialog om samarbeid. Brukerutvalgets 
sekretær følger opp saken. 

 Brukerutvalget ønsker å ha en gjennomgang av 
hvilke utvalg mv. hvor brukerne er representert. 

 Likepersonsordning – etter planen vil det fra 
foretakets side ligge til rette for oppstart 1. mars 
2015. 

 Brukerutvalget ønsker at det legges opp til en til to 
befaringer i foretaket i løpet av året i tilknytning til 
brukerutvalgets møter.  

 Brukerutvalget ønsker å ha med en bruker i 
foretakets ledergruppe. Spørsmålet tas opp med 
administrerende direktør.  

 Prosjekt “taushetsplikt” – brukerutvalget ønsker å få 
laget et brosjyre etter samme mal som er brukt av 
brukerutvalget ved Diakonhjemmet sykehus “Vi vil 
ikke høre”. 

 
 


