Referat fra brukerråd
Møte:
Møtedato:
Tidspunkt:
Sted:
Møteleder:
Referent:

Agenda:

DDPS Brukerråd
25.11.2015
12.30 -15.30
DDPS Avdelingsledelsen
Øvre Strandgate 2,
Drammen
Wenche Stenstrup
Anne-Grethe Terjesen

Tilstede:

Wenche Stenstrup – Mental Helse
May Karin Tobro – Landsforeningen for
Pårørende innen Psykisk helse
Benedikte-Marie Lio- Mental Helse Ungdom
Anne-Grethe Terjesen DDPS – Koordinator
Espen Gade Rolland- Fagansvarlig – Akuttseksjon

Forfall:

Eric Johanssen – Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon - RIO
Hanne M.H.Knudsen – LEVE
Bjørnar Elstad – A-Larm
Katrine Hippe - avd.sjef DDPS
Margrete Nysterud – Seksjonsleder DDPS

Saksliste:
Saksnr. Beskrivelse
45/15
Leder ønsker velkommen til Brukerrådets interne time
a)Honorar
Wenche informerte om hvilke regler som gjelder for utbetaling av honorarer.
Satsen er kr 418,- . Det er muligheter for å ta inntil to timers forberedelse til hvert
møte men det er en forutsetningen er da at men har forberedt seg til møtet.
Honorar skjemaene er sendt ut tidligere og disse må leveres koordinator så raskt
som mulig.
b) Evaluering – neste års møter
Wenche har vært fornøyd med forberedelsene og gjennomføringene av møtene i
2015. Det vil bli utarbeidet en årsrapport om brukerrådets arbeid i 2015. Denne
vil bli sendt ut til alle brukerrepresentantene.

c) Brosjyrer
Man valgte på forrige møte å prioritere gjennomgang av brosjyrene som er sendt
til brukerrådet.
Det var spesielt Akuttseksjonen som ønsket at brukerrådet skulle gjennomgå
følgende brosjyrer:
• Velkommen til Drammen DPS Akuttseksjon - Informasjon om akutt
ambulant og poliklinisk behandling
• Velkommen til Drammen DPS Akuttseksjon - Informasjon til pasienter
og pårørende
• Til deg som pårørende - Ved Drammen DPS akuttseksjon
d)Brukerrepresentant til prosjektet om brukermedvirkning.
Benedikte-Marie Lio fra Mental Helse Ungdom ønsker å delta i prosjektet
kontinuerlig forbedringsarbeid om gjelder brukermedvirkning

Problemstilling for prosjektet er:
Er det mulig å påvise økt brukermedvirkning på system- og individnivå i DDPS
som resultat av at de oven nevnte tiltak?
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Koordinator tar ansvaret for å ivareta Benedikte-Marie slik at hun får nødvendig
informasjon og støtte for å kunne ivareta sin rolle som brukerrepresentant.
Pause
47/15
48/15

Godkjenning av referat fra møte 281015
Referatet godkjennes
Gjennomgang av brosjyrer
Espen Gade Rolland var på møtet der man gikk igjennom hver enkelt brosjyre. Han
fikk direkte innspill på de ulike brosjyrene
•

•

Velkommen til Drammen DPS Akuttseksjon- Informasjon om akutt ambulant og poliklinisk
behandling
Velkommen til Drammen DPS Akuttseksjon- Informasjon til pasienter og pårørende

• Til deg som pårørende - Ved Drammen DPS akuttseksjon
Han ønsket å ta med innspillene til seksjonen og jobbe videre med dette.
Deretter ønsket han at brukerrådet så igjennom brosjyrene en gang til, ettersom
det var mange konkrete innspill.

Oppsummert:
• For mye tekst og den burde også redigeres.
• Kanskje en ide å ha noen fine bilder?
• Det var vanskelig å få med seg hvilke målgruppe man henvente seg til
• Man skrev noen ganger direkte til deg som pasient men så skrev man mer
generelt (ikke personlig) i neste setning
• Telefonnr og informasjonen til andre instanser må kvalitetsjekkes. Sto
dobbelt opp og noe var for gammelt. Det er også kommet nye tiltak og
nummer man bør ha inn i brosjyrene
• Man ønsket at setningen om taushetsplikten skulle tas ut. Usikker på
hvorfor man var så opptatt at man skulle si noe om det
• Man mente setningen som sa” På grunn av personvern er bruk av
mobiltelefon ikke tillatt i fellesmiljøet ” bør tas ut
• Ord som ”psykososialt kartlegging” – hva er det? bør tas ut
• Det sto en del om praktisk informasjon som var meget bra. Hvis man
sorterte det bedre er dette nyttig informasjon
• Man var også meget positiv til at man satt opp oversikt over Dagsprogram
med klokkeslett. Da viste både pasienten og pårørende hvordan dagen var
lagt opp.

49/15
50/15

Innspill fra brukerrådet
Man er meget fornøyd med arbeidsprosessen og opplever at dette er et viktig
bidrag for at både brukerne og pårørende får informasjon som ”treffer” dem
personlig og som de har nytte av.
Informasjon fra avdelingsledelsen:
Utgår pga sykdom
DDPS Håndtering av urolige pasienter
Man gjennomgikk prosedyren og hadde en del innspill som sendes over til Mette
Kristine Sund
Oppsummert
• Definisjonen på urolige pasienter bør tydeliggjøres bedre.
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•
•
•
51/15

51/15

Viktig at man skiller klargjør om en pasient skal forlate seksjonen og eller
området
Punktet 3 om fysisk utagering virker uklar. Her må det komme tydeligere
frem hva hver enkelt skal gjøre.
Setningen ” Vær oppmerksom på skalling, spytting ” bør fjernes

Oppsummering av dagen
Tiltross for at det var et stort forfall så var det ett konstruktivt møte.
Brukerrepresentantene var godt forberedt slik at man jobber effektivt med
gjennomgangen av brosjyrene.
Wenche er noe bekymret over det store forfallet til møtene. Men håper at flere
som har mulighet til å stille opp på møtene i 2016.
Møte plan for 2016
Alle møtene avholdes onsdager fra kl 12.30-15.30.
Følgende datoer bestemt: 20 januar, 24 februar, 30 mars, 20 april, 15 juni, 31
august , 28 september, 26 oktober og 30 november

A) Vedlegg: Oppdaterte liste over deltagere i brukerrådet og Møteplan og Årshjul 2016
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