Årsmelding fra Brukerutvalget 2017/2018
Brukerutvalget jobber aktivt og har utviklet seg mye sammen med CatoSenteret de seneste årene. Ledergruppen har også
økt sin bevissthet om hva utvalget kan bidra med. For CatoSenteret er utvalget en aktiv og attraktiv høringsinstans i ulike
saker som kan berøre brukeres trivsel, menneskeverd og behandlingspotensial. Det kan handle om anskaffelse av piano til
fellesområder, innretning av fellesarealer og bruker-rom, samt tilgjengelighet og universell utforming i miljøet rundt.
Dessuten har utvalget gitt tilbakemeldinger i saker vedrørende ivaretakelse av livssyn og tro og i valget av nye helhetlige
behandlingsaktiviteter som ukentlige gårdsbesøk for senterets brukere. Brukerutvalget er også med økende kjennskap til
senterets drift og hverdag, med på å utfordre og prege ledergruppens strategiske valg i et brukermedvirkningsperspektiv.
Brukerutvalget har deltatt på møter med Rådet for funksjonshemmede i Vestby kommune. Blant annet om tilrettelegging
og utforming av badetilbud for alle på Krokstrand og innspill relatert til kollektiv tilbudets tilrettelegging for personer med
nedsatt funksjonsevne.

Brukerutvalget deltar årlig på et av CatoSenterets styremøter og jevnlig på de ansattes allmøter, har dessuten vært aktive i
intern revisjon og i økende grad hospitert i de kliniske avdelinger. Dette med henblikk på å øke den gjensidige bevissthet
om CatoSenterets og Brukerutvalgets arbeidsprosesser.
Brukerutvalget har deltatt sammen med Adm.dir fra CatoSenteret på møte med Akershusfylke ang ungdom som har mistet
elevstatus og dermed sin mulighet for å få undervisning som en del av behandlingstilnærmingen på CatoSenteret. I dag er
dette muliggjort på CatoSenteret og tilbudet fungerer som et eksempel på en problematikk flere fylker kan og bør forholde
seg til.
Brukerutvalget bidro og deltok aktivt i markeringen av CatoSenterets 20 års jubileum og har deltatt aktivt i en
utviklingsprosess vedrørende utformingen av senterets utearealer. Dette ble blant annet til nydelig hage sentralt plassert i
senterets atrium.

Brukerutvalget har representert brukernes perspektiv i ulike prosjekter, utvalg og komiteer. Dette både kliniske og
driftsmessige prosjekter. Noen er avsluttet og andre pågår fortsatt. Her er en oversikt over prosjekter Brukerutvalget har
bidratt i de siste årene:
PÅRØRENDE OG BARN SOM
PÅRØRENDE

UTEOMRÅDER OG ATRIEHAGE

SMERTEBEHANDLING

SØVN

STRATEGI OG PLANARBEID

ANSKAFFELSER; BRUKERSENGER

KVALITETSSIKRINGSUTVALG

JUBILEUMSKOMITE 20ÅR

UTVIKLINGSPROSJEKT «BYGG OG
DRIFT» OM UTNYTTELSE

UTVIKLINGSPROSJEKT «KLAR APP»
MOBIL APP TIL PASIENTOPPFØLGING

UTVIKLINGSPROSJEKT «ROLLOSAFE»
BREMS TIL RULLESTOL
STRATEGIPROSJEKT «POLIKLINIKK I
OSLO»

Nå og i fremtiden jobber brukerutvalget med å øke brukerperspektiv og -medvirkning i den kliniske hverdag. Utvalget
jobber for tilknytning av likeperson innen flest mulig av senterets behandlingsytelser og interesserer seg for å samarbeide
med likepersoner i utvalgets arbeide, samt etableringen av et ungdomsråd.
Her er CatoSenterets brukerutvalg: brukerutvalg@catosenteret.no
Leder for utvalget
Merete Bergan
Handikappede barns
foreldreforening

Siri Balstad
Landsforeningen for
Ryggmargsskadde

Monica Løkkemo
Mental Helse

Sandra Bolghaug
Kreftforeningen

