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

DDPS Brukerråd
26.08.2015
12.30 -15.30
DDPS Avdelingsledelsen
Øvre Strandgate 2,
Drammen
Wenche Stenstrup
Anne-Grethe Terjesen –
Koordinator

Tilstede:

Wenche Stenstrup – Mental Helse
Hanne M.H.Knudsen – LEVE
Anne-Grethe Terjesen DDPS – Koordinator
Eric Johanssen – Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon - RIO
Birgit Kruske Bjerke - Avd.overlege

Forfall:

Katrine Hippe - avd.sjef DDPS
Merethe Nysterud – Seksjonsleder DDPS
Caroline Bernhardsen – Mental Helse Ungdom
Bjørnar Elstad – A-Larm
Toril Krogsund – Landsforeningen for
Pårørende innen Psykisk helse

Agenda:

Saksliste:
Saksnr. Beskrivelse
26/15

Wenche ønsket Informerte om følgende saker:
•

•

•

•
•

•

Ny brukerrepresentant fra Mental Helse Ungdom. Caroline Bernhardsen
fra Mental Helse Ungdom har fått seg jobb og har ikke mulighet til å
fortsette i brukerrådet. Wenche tar kontakt med henne for å høre om evnt
om Mental Helse Ungdom kan finne en ny brukerrepresentant.
Modulkurs for brukerrepresentanter. For å sitte i brukerrådet så må man
gå gjennom et opplæringskurs som drives av FFO i samarbeid med SAFO.
Koordinator sender ut forespørsel om hvem og hvilke modul kurs de
enkelte brukerrepresentantene har gjennomført. Wenche ønsker selv å gå
på et kurs da det er så lenge siden hun har gått på dette. Hanne ønsker
også å delta på et kurs.
Eksterne besøk på de neste brukerrådsmøtene: På møte den 30 september
vil Fagsjef Torgeir Vethe komme å informere om medikamentell fri
behandling og Birgit Kruske Bjerke – Avdelings overlege vil legge frem
PassOpp undersøkelse
Den 28 oktober vil den nye lederen Torunn Lauritzen i Drammen legevakt
komme på besøk. Videre vil Christine L. Carter Arka komme å si noe om
prosjektet jobbmestring(IPS).
Tolketjenesten. Wenche informerte om dokumentet ”Tolketjenesten”.
Brukerrådet er noe bekymret for kvaliteten på denne tjenesten og man
mener man bør ha et fokus på dette området. Eric (representant fra
Brukerutvalget) ønsker å ta opp denne problemstillingen med
Brukerutvalget
Representant i AKU . Wenche er med i avdelingsledelsens kvalitetsutvalg –
AKU som fast medlem. Dersom det er innspil og tema hun bør ha fokus på,
så oppfordrer Wenche at brukerrepresentantene gir innpill til henne.
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•

•
•

27/15
28/15

Informasjon om Brukerrådet på Vestre Viken sine nettsider. Koordinator
har hatt kontakt med kommunikasjonsavdelingen og utvekslet en del
informasjon. Det er avtalt et møte den 2 september der man skal se på de
siste detaljene før man legger dette ut på nettsidene. Viktig at
brukerepresentantene sender over et bilde som kan benyttes.
Se
side:http://www.vestreviken.no/omoss_/brukerutvalg_/Sider/side.aspx

13 prinsipper for brukermedvirkning. Wenche ønsker at alle kjenner til
disse prinsippene.
Godkjenning av referat fra møte 240615
Referatet godkjennes
Handlingsplan
Leder informerte om diskusjonen på den interne timen for brukerrådet og med
følgende innspill.
Innspill til Behandlingsplan mal - frase

I forbindelse med å forbedre prosedyren om behandlingsplan i seksjonen voksen i
psykiatrisk poliklinikk (VOP), har brukerrådet blitt bedt om å komme med innspill
til utdelt en mal (frase). Brukerrådet synes punktene som sto der var viktige og
relevante. De var opptatt av at det var viktig at man tok seg god tid ”sammen” med
pasienten når man skulle lage og jobbe med denne planen. Dette for å sikre at
pasienten skulle bli kjent med de ulike punktene og hadde et eierforhold til
behandlingsplanen. Brukerrådet satt stor pris på å bli spurt og oppfordrer flere til
å komme med konkrete oppgaver som rådet kan gi innspill på.
Informasjonsmateriell (2):

Koordinator informerte om beslutningen fra AKU der brosjyrene for DDPS i
fremtiden skal ha samme mal og bilde. Man er snart ferdig med den overordnede
brosjyren for DDPS et. Her har brukerrådet kommet med en del innspill. Videre
planlegger man å lage en brosjyre pr seksjon. Brukerrådet diskuterte om de
ønsket en egen brosjyre og konkluderte med at de ikke ønsket dette. Men de
mente det var viktig at man informerte om brukerrådet i alle brosjyrene og hadde
følgende innspill til prosessen:
o
o

o

I den overordnede brosjyren ønsket man at brukerrådet fikk en blå
overskrift.
I de seksjonsvise brosjyrene ønsket brukerrådet å komme med
konkret innspill på hva som skulle stå om brukermedvirkning,
brukerrådet og klage muligheter.
Man ønsker å behandle de ulike brosjyrene på sine møter.

Pasientsikkerhet (3):
• Bruker organisasjonene innen rus feltet har hatt stor fokus på overdose og
mandagen den 31 august er det verdens overdosedag. Denne dagen blir
markert på mange steder i Norge. Se relevante linker:
https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/overdose
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•

Link : https://nb-no.facebook.com/overdosedag

Brukerrådet ønsker mere informasjon om mestringsplanen hvordan den
ser ut (mal og om hvordan den praktiseres). Brukerrådet ønsker også å få
tilsendt de målingene som er utført i prosjektet hittil.

Møteplassen og pårørende guiden(4):

Koordinator informerte om at man holder på med å ferdigstille
evalueringsrapporten, og man har avtalt møte med pårørende kompetanse(PK)
for å dele sine erfaringer. Når rapportene er ferdig vil brukerrådet få denne.

Eric har bedt om litt informasjon om tiltaket og kontakt personer da man i Bærum
kommune og Bærum DPS ønsker å lage noe tilbud for pårørende. Kanskje
møteplassen er noe? så de ønsker å få mere informasjon om dette tiltaket.
Koordinator tar ansvaret for å følge opp saken.
Verdensdagen (5):

Brukerrådet er fornøyd med arbeidet som er gjort i forbindelse med
verdensdagen. Programmet seg meget bra ut. Se vedlagt ”utkast” til program.
Mental Helse og LEVE ønsker å være med og ønsker å ha stands. Koordinator
følger opp og hører om LPP og A-Larm ønsker å bidra på denne dagen. Når
programmet er ferdig oppfordres alle organisasjonene til å legge ut denne
informasjonen på sine nettsider. Videre ønsker brukerrådet at andre bruker og
pårørende organisasjoner blir invitert til dette arrangementet og får tilbud om å
ha stands.
Arbeidsform

A) Brukerråd - deltakelse i råd og utvalg
Som tidligere informert om, er leder av brukerrådet blitt med som et fast medlem i
AKU
Brukerrådet har også ytret ønske om å kunne sitte i Pasientsikkerhetsprosjektet
og etterlyser svar på denne henvendelsen. Koordinator sjekker saken og gir
tilbakemeling til leder av brukerrådet.
B) Kontakt med andre samarbeidspartnere

Brukerrådet ønsker å invitere Pasientombudet i begynnelsen av januar for å høre
om deres erfaringer på feltet psykisk heles og rus. Videre diskuterte brukerrådet
om man burde invitere lederen av Kontrollkommisjonen. Her var man opptatt av å
vite hva slags rolle kontrollutvalget hadde, hva utvalget la i begreper velferd, om
hvordan de selv tok initiativet til å drive oppsøkende virksomhet , og hva slags råd
og innspill de hadde til brukerrådet. Leder Åse Skei mail : advokat@schei.as i
Kontrollutvalget blir kontaktet.
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29/15

30/15

Informasjon fra avdelingsledelsen:
•

Verdensdagen
Man fikk utlevert siste utkast til program se ellers sak 28/15. pkt 5
Brukerrådet synes det så meget bar ut men anbefalte at man skrev at dette
var et gratis arrangement

Eventuelt:

A) Vedlegg: Utakst til program til verdensdagen,13 prinsipper, brev om tolketjenesten, ” og
handlingsplanen
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